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 :املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على إمام الدعاة واملربني، بنينا حممد وعلى آله وصحبه 

 أما بعد: ومن سار على دربه، واقتفى أثره إىل يوم الدين 

لدددعوة إىل اهلل سددبد اةدايددة املددرمو ، وعريددو السددعادة والفددوخ ة الددد يا وا  ددرة،  مددا ا فإإ  
 ين مدددددن املسدددددلمنيقدددددو د ادددددن دعدددددا إىل اهلل وعمددددد  صددددداحلاد وقدددددا  إ  ددددد ومدددددن أ سدددددن  قدددددا   عددددداىل: 

 [.  33]فصلت:

 ذلك أهنا مهمة األ بياء والرس . ويكفينا من

إىل  تم هذه الدعوة و شويه صدوراا، وردر   جند التكالد العاملي الذي يسعى املقاب  وفي
 محلتها، والتخطيط املستمر لصدعها.

 عددددداح الصدددددحوة اهسدددددالمية مدددددن هدددددذا فحسدددددد، بددددد  ردددددد املعا ددددداة مدددددن بعددددد  محلتهدددددا  وال
ء فهمدده، وآ ددر مددن قدديو أفقدده، و واملنتسددبني إليهددا، فوا ددد يسدديء مددن وهددة وهلدده، وا  ددر مددن سدد

 وهكذا.

ع حبثندا: صصدفاا الداعيدة النداوحتص واددثنا فيده صدفاا التميد  هذا املنطلو  ان موقو  ومن
ة  ياة الداعية اليت  ؤهله، إىل النجاح املطلوب، واليت من  الةا  ص  الددعوة إىل مسدتواها الدذي 

 يطمحت له    داعية إىل اهلل.

فيددده الصدددفاا األساسدددية الددديت   بدددد منهدددا لكددد  داعيدددة، مددد  ذ دددر صدددفاا التميددد ،  وذكرنإإإا
يدده عوا ددو النجدداح الدديت  ددؤثر ة  يدداة الداعيددة، وعندددما يلتدد م الداعيددة  ددذه الصددفاا و لددك وعرقددنا ف

 احملاذير يص  إىل النجاح املطلوب.

هددذا البحددن قددمن البحددوث الدديت ادددثت عددن صددفاا النجدداح ة  يدداة الداعيددة، إ   دإويعإإ
يوميددة، ويددتلمص الصددفاا أن أبددرخ مددا  يدد ه ذ ددر الصددفاا العمليددة الدديت يعايشددها الداعيددة ة  يا دده ال

    ؤثر ة  ياة املدعوين.الوودا ية والنفسية اليت 
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فقدد عد  البحدن بدني الصدفاا الشدرعية ومهداراا التدرثي مدن  ا يدة  فسدية ووودا يدة  فلذا
وعقليدددة، وهدددي عبدددارة عدددن ردددارب الددددعاة عدددم السدددنني مدددن وسدددا   وعوامددد   دددؤثر ة دعدددوة الندددا    

راا بدالعوا و الديت  دؤثر ة  يداة الداعيدة و عوقده مدن أن يصد  إىل  تمت  لدك الصدفاا و لدك املهدا
 ذلك النجاح املطلوب،  ىت حيذر منها.

أبددرخ األمددور الددديت دفعتددين لكتابددة هددذا البحدددن املتواقدد ، هددو أن بدداب الددددعوة إىل اهلل  ومإإن
 أصددبحت يد لدده  دد  النددا ، ويتحدددث فيدده الكثددي ورةددا ة أمددور مصدديية، يتحدددث فيدده  دد  مددن هددد  
، و  يعين  ذا أن الدعوة حمصورة على أ ا  دون آ رين، ب  الدعوة مطلوبدة مدن الكد ،  مدا  ودب 

 .(1)صبلغوا عين ولو آيةقا  عليه الصالة والسالم: ص

  بد من ووود دعداة مدؤهلني بتلدك الصدفاا  ألن عددم ووودهدا يدؤدي إىل  لد  ة  لذاو 
هددؤ ء ة أمددور مصدديية، فطهددون فيهددا فيددؤدي ذلددك  بليددا الدددعوة وة الداعيددة، ورةددا يتحدددث أمثددا  

 إىل  شويه الدعوة والدعاة.

أدعي ة حبثدي هدذا أ ده قدد بلدا الكمدا ، إ  أ دين  اولدت د قددر اسدتطاعيت د اسدتخرا   وال
  لك الدرر من بطون الكتد، وععتها ة قالد وا د، والكما  هلل و ده.

                                                 
 (.1/645م، )1811وا، حممد  اصر الدين األلباح، صحيحت اجلام  الصغي وخياد ه، الطبعة الثالثة، بي  - 1
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 مشكلة البحن:

ه ة خما ندا ة ييداب  ثدي مدن صدفاا ومهداراا النجداح مشدكلة البحدن ادا  عا يد تتحدث
 املطلوبة ة  ياة الدعاة، واليت أدا بدورها إىل قلة الثمرة ة الدعوة.

 أهداف البحن:

  بصي الداعية بصفاا ومعايي النجاح احلقيقة املطلوبة ة الدعوة. -

 أن يفتحت هذا البحن ميادين وأبواب النجاح للدعاة. -

 عاة واملربون إىل مراوعة أ فسهم على قوء  لك الصفاا الالخمة.أن يقود الد -

 أمهية البحن:

  تمحور أمهية هذا البحن من ووا د عدة:

يتحدددث عددن صددفاا النجدداح مددن عيدد  اجلوا ددد، سددواء ة ذاا الداعيددة أو ة  أنإإ  ددد1
د ثر الداعيدة تم البحدن بدرأساليد اارسة الدعوة، و ىت صفاا ومهاراا الترثي ة املددعو،   ف 

 الناوحت وعوا و النجاح.

كددن مددن  الةددا معرفددة مسددتو  هددذا البحددن يسددهم ة وقدد  قددوابط ومعددايي     أ ددد 2
 النجاح املطلوب.

هدددذا البحدددن قدددد ذ دددر صدددفاا النجددداح وعوا دددو النجددداح ة حبدددن وا دددد، وهدددذا  أ دددد 3
 اجلم  مل يتطرق إليه أ د د فيما أعلم د من  ال  حبثي.
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 نهج البحن:م

 ة حبثي املنهج الوصفي القا م على التحالي ، وذلك عن عريو: ستخدمتا    

 مطالعة الكتد ذاا الصلة باملوقوع وا ستفادة منها. -

 ا ستشهاد باألدلة النقلية من القرآن والسنة، وع و    آية أو  دين إىل موقعه. -

 ع و األقوا  إىل قا ليها. -

 بحن. ر يد عناصر البحن ةا حيقو أهداف ال -

 الكتابة ات    عنصر ةا يناسبه، والبعد ة اخلرو  عن املوقوع. -

  قسيم البحن إىل فصو  ومبا ن. -

 الدراساا السابقة:

 إ مقومات الداعية الناجح             د. علي بن عمر بادحدح1

مددن أعدد  مددا وقدد  ة يدددي مددن الكتددد الدديت  تعلددو باملوقددوع، فهددو ادددث عددن  وهإإو
ومهدداراا النجداح، والديت يسددتفيد منهدا اجلميد ، و اصددة قدادة العمد  الدددعوي،  مقومداا النجداح

 ومتي  هذا البحن با  تصار، ومن أبرخ ما استفدا منه صفاا الترثي ة املدعوين.

هدددو ذ دددر معوقددداا النجددداح، وأثدددر الداعيدددة د ة  ظدددري د  دددان يدددنقا هدددذا البحدددن   اإومإإإ
 ما مت  ضمينه ة حبثي. وهوالناوحت، 

 سعيد بن علي بن القحطاني /للشيخ       ات الداعية الناجح إ معوق2

 تاب را د  ومتميد ،  يدن أ ده ذ در أبدرخ الصدفاا الديت ينبغدي لكد  داعيدة أن  تثلهدا،   وإوه
   قرن م     صفة من  لك الصفاا مواقف من السية. 
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معوقداا  حبثي عنه ذ ر صفاا التدرثي ة خخصدياا املددعوين النفسدية، وذ در متي  به اإوم
 النجاح وأثر الداعية الناوحت.

 مصطلحاا الدراسة:

(، وصدفوة الشديء: كدر، وقدد صدفا الشدراب يصدفو )صدفاءد : الصفاء ادود قد الصفات :أوالا     
 (1) الصته

: ثانيا     : أص  الكلمة الثالثي ) َدَعدَو ( والددعوة املدرة الوا ددة مدن الددعاء، والددعاء إىل الداعيةًد
واهلل يددعو إىل دار السددالمييدد فيده واحلددن عليده،  مدا ة قولدده  عداىل: خديء مدا: هددو ال  

أي  (2)
وداعيددداد إىل اهلل يريددد ة اجلندددة، ويقدددا : دعدددا يددددعو وهدددو داع، واملددرة منددده دعدددوة، وة قولددده  عددداىل: 

بإذ ددده وسدددراواد مندددياد 
أي داعيددداد إىل  و يدددد اهلل، فالدددداعي هدددو الدددذي يددددعو إىل أمدددر مدددا، واجلمددد   (3)

 عاة وداعون، والداعي والداعية وا د، واةاء فيه للمبالغة.د

والددنجحت  ،)أصدد  الكلمددة الثالثددي صجنددحتص وهددو أصدد  يددد  علددى  فددر وصدددق و ددي :النإإاجح: ثالثإإاا   
والناوحت: الظفدر بالشديء، وجندحت املدرء إذا أصداب علبتده، وجندحت األمدر إذا  يسدر وسده ، ورود  جندحت: 

 .(4)منجحت احلاواا، ورأي جنيحت أي صواب(

 

                                                 
 .355حممد بن أيب بكر الراخي، خمتار الصحاح، دار النهضة، القاهرة، ص - 1
 .26سورة يو ص:  - 2
 45سورة األ  اب: - 3
) قالد 12، ص2002د. علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، دار األ دلص اخلضراء، الطبعة الرابعة   - 4

 عنه(.
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  قسيم البحن:

 دإإإتمهي

 داللة الموضوع وأهميت 

 :: د لة عنوان البحنالمبحث األول

 الناوحت صفاا الداعية

 : أمهية املوقوعالمبحث الثاني

 الفص  األو : الصفاا األساسية لنجاح الداعية

 :الصفاا اخل لقية:المبحث األول

 د اه الص                     

 د الصدق                      

 د التواق                      

 د الصم                     

 د العد                      

 د الكرم                     

 د سالمة الصدر                     
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 : الصفاا الذا ية:المبحث الثاني

 د املعاملة احلسنة                   

 ريا على ا ستخارة وا ستشارة د                     

 د اةم العالية                   

 د عدم القو  بال علم                   

 د الثباا على املبدأ                   

 د منظم ة خؤو ه                   

 د حمباد للقراءة وا عالع                   

 دعوينمهاراا الترثي ة امل الفصل الثاني:

 املي  العاعفي واحملبة القلبية المبحث األول:

 اهقناع العقلي واحلجة العلمية المبحث الثاني:

 : القدوة احلية والنموذ  املتحركالمبحث الثالث

 : القرب من املدعو واه اعة برمورهالمبحث الرابع

 الفص  الثالن: صفاا النجاح ة  كوين الداعية

 يو واه ان العميوا  صا  الوث المبحث األول:

 : الرصيد العلميالمبحث الثاني

 : الثقافة وفهم الواق المبحث الثالث
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  سن السمت ومتث  القدوة احلسنة المبحث الرابع:

 أساليد النجاح ة اارسة الدعوة :الفصل الرابع

 : مراعاة أ وا  املدعو والتدر  ة دعو ه المبحث األول

 ة الدعوة: اجلرأة م  احلكمة المبحث الثاني

 ا ستمرار وا بتكار المبحث الثالث:

 ا ستعداد للتضحية المبحث الرابع:

 القدرة على املتابعة والتقو  المبحث الخامس:

   آثار الداعية الناوحت الفصل الخامس:

 أثر الداعية ة  فسه المبحث األول:

 : أثر الداعية ة النا المبحث الثاني

 لنجاحعوا و ة عريو ا: الفصل السادس

 العوا و الشخصية:  المبحث األول:  

 د ذوبان الشخصية م  املدعو                   

 د ا ستكبار عن قبو  احلو                   

 د الوقوع ة مواعن التهم                   

 العوا و العرقية: المبحث الثاني:

 د ال ف                  
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 د ال وا                   

 الخاتمة 

 الفهارس
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 د لة املوقوع وأمهيته

 داللة عنوا  البحثاملبحن األو : 

 أهمية الموضوع املبحن الثاح:

 د لة املوقوع وأمهيته: *

 داللة عنوا  البحث:: املبحن األو 

(، وصددفوة الشدديء:  أوالا: صإإفات: ًَ الصددفاء ادددود قددد الكدددر، وقددد صددفا الشددراب يصددفو )صددفاءد
 .(1) الصته

أص  الكلمة الثالثي ) َدَعَو ( والدعوة املدرة الوا ددة مدن الددعاء، والددعاء إىل خديء  اا: الداعية:ثاني
واهلل يددعو إىل دار السدالمما: هو ال ييد فيه واحلدن عليده،  مدا ة قولده  عداىل: 

أي يريدد  (2)
إىل اهلل بإذ ددده  وداعيددداد ة اجلندددة، ويقدددا : دعدددا يددددعو وهدددو داع، واملدددرة منددده دعدددوة، وة قولددده  عددداىل: 

وسدددراواد مندددياد 
أي داعيددداد إىل  و يدددد اهلل، فالدددداعي هدددو الدددذي يددددعو إىل أمدددر مدددا، واجلمددد  دعددداة  (3)

 وداعون، والداعي والداعية وا د، واةاء فيه للمبالغة.

إذن هددو املؤهدد  القددا م ب ييددد النددا  ة اهسددالم و ددثهم علددى الت امدده بالوسددا    فالداعيإإة
 املشروعة.

يوقددحت أن موقددوع الدددعوة هددو اهسددالم  لدده عقيدددة وخددريعة وأ القدداد ومعاملددة، وأن  ذاإوهإإ
املدعوون هم عي  النا     حبسبه، فالكافرون ي دعون إىل اهسالم، واملقصدرون ي ددعون إىل صددق 

 دعون إىل  رك الذ وب وا ثام وهكذا.ا لت ام، والعصاة ي  

                                                 
 .355الراخي، خمتار الصحاح، دار النهضة، القاهرة، صحممد بن أيب بكر  - 1
 .26سورة يو ص:  - 2
 45سورة األ  اب: - 3
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وةدا وداءا  ، اهلل هدي الددعوة إىل اه دان بدهابن  يميدة ة  عريدف الددعوة: والددعوة إىل الإق
 وعاعتهم فيما أمروا به. ،وبتصديقهم فيما أ موا به ،به رسله

بعددد  املعاصدددرين بقولددده: )  بليدددا اهسدددالم للندددا  و عليمددده إيددداهم و طبيقددده ة واقددد   وعرفهإإإا
 .(1)احلياة(

صددددق و دددي )أصددد  الكلمدددة الثالثدددي صجندددحتص وهدددو أصددد  يدددد  علدددى  فدددر و  ثالثإإإاا: النإإإاجح:
والنجحت والناوحت: الظفر بالشيء، وجنحت املرء إذا أصاب علبته، وجنحت األمر إذا  يسر وسه ، ورود  

 .(2)جنحت: منجحت احلاواا، ورأي جنيحت أي صواب(

بالنجاح هو اقيو ياية الدعوة، والتوفيو حلصو  التيسدي ة قبوةدا، ومعلدوم أن  فالمقصود
و والعمد  بده، ورفد  الباعد  واهقدالع عنده، فهدو قناعدة  ظريدة، النجاح األمت ة الدعوة هو قبو  احل

واستجابة عملية، ولكن  صو  اهعراض وعدم القبدو  لديص دلديالد علدى عددم جنداح الداعيدة، إذ أن 
إ دك   اددي مدن أ ببدت ولكدن اهلل يهددي مدن يشداءاةدايدة مدن عندد اهلل: 

، وهنداك  ددين (3)
ص. وهدذا قطعداد  ، والنيب ومعه الروالن، والنديب ولديص معده أ دديريت النيب ومعه الرو: ص املصطفى 

د ص   يد  على عدم جناح هدؤ ء األ بيداء، وإ دا يدد  علدى عددم وودود القابليدة عندد املددعوين، وعم 
 عه على قلو م.اهلل لبصا رهم، وعب  

وقددد إذن هددو القيددام بالواوددد علددى الوودده األ مدد ، و ثددياد مددا  تحقددو بدده النتددا ج،  فالنجإإاح
  تخلف حلكمة   يعلمها إ  اهلل.

، وأن املددددراد  سددددليط ((صددددفا ا الداعيددددة الندددداوحتيتضددددحت مدددددلو  عنددددوان البحددددن: )) وبهإإإإذا
الضوء على األسص الالخم  وافرها للداعية ة خخصيته واارسدا ه ومفاهيمده الديت  دؤدي د بدإذن اهلل د 

                                                 
م، 1881د. حممد أبو الفتحت البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، الطبعة الرابعة ، مطبوعاا وخارة األوقاف القطرية،  - 1

 .11ص
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قددو أثددر الدددعوة ة صددالح األفددراد إىل  سددن قيامدده بالدددعوة، ومددن    صددو  اةدايددة للمدددعوين، وا
 واجملتمعاا.

 أهمية الموضوع: املبحن الثاح:

 قددددم عرفندددا أن املوقدددوع يتعلدددو ةدددا يقدددوم بالداعيدددة مدددن صدددفاا ومهددداراا يتحقدددو  دددا ممإإإا 
هدف الدعوة، واص   ا ا ستجابة، و  خك أن ا سدتجابة للداعيدة ةدرة عظيمدة  أل ده مبل دا عدن 

، ومقددددرر أل كددددام اهسددددالم، ومددددؤدا  ذلددددك اقددددو ا سددددتجابة هلل له اهلل عدددد  وودددد ، وعددددن رسددددو 
وللرسو ، وا لت ام باهسالم، وةذا فإن ةذا النجاح آثار  بدية حممدودة رعد  للبحدن ة هدذا اجملدا  

 أمهية  م ، وإليك بع  ما ينبئ عن ذلك:

 د األور اجل ي :1

إىل اهلل وعمد  صداحلاد وقدا  إ دين مدن ومن أ سدن قدو د ادن دعدا يقو  احلو  بارك و عاىل: 
املسلمني

(1). 

احلسدددن البصدددري بعدا يددده ة وصدددف الداعيددده  ) هدددذا و  اهلل، هدددذا صدددفوة اهلل، هدددذا  الإقإإإ
 ية اهلل، هذا أ د أه  األرض إىل اهلل، أواب اهلل ة دعو ه، ودعا الندا  إىل مدا أوداب اهلل فيده 

 .(2) ين من املسلمني وهذا  ليفة اهلل(من دعو ه، وعم  صاحلاد ة إوابته، وقا  إ

ثناء ملن دعا دون ار باط بالنتيجة، فكيف إذا  صلت ا سدتجابة  إن األودر  ينهدذ  هذاإف
أعظددم وأودد  ،  مددا أ ددم عليدده الصددالة والسددالم ة قولدده: صلددهن يهدددي اهلل بددك روددالد  ددي لددك مددن 

الندددددا   األودددددر  ينهدددددذ يددددد داد محدددددر الدددددنعمص. وهدددددذا ة هدايدددددة الوا دددددد، فكيدددددف  دايدددددة اجلمددددد  مدددددن 
مددن دعدددا إىل هددد  فدددإن لدده مدددن القا ددد : ص ويتضدداعف،  مددا أرخدددد إىل ذلددك  ددددين رسددو  اهلل 

ص. والبحددن ة عمدد  وأمددر يتعلددو بدده األوددر مثدد  أوددور مددن  بعدده   يددنقا ذلددك مددن أوددورهم خدديهاد 
 خيادة أوره.األور والثواب له د عند املسلم د أمهية  م ، إذ أن ياية أمله  كفي ذ به، و 

 د ا تشار اخلي:2
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إن جندددداح الداعيددددة وا تشددددار الدددددعوة، ي يددددد مددددن ا تشددددار اخلددددي بكثددددرة ملت ميدددده والدددددعاة إليدددده، 
والثابتني عليه، وعندما  ت ايدد هدذه الددوا ر ويتكداثر أفرادهدا،  كدون سدبباد مدن أسدباب رقدوان اهلل عد  

إن اهلل   يغي  ما سنة اهةية املاقية: وو  و ن     صره، و صو  التغيي الصاحل ة األمة قمن ال
وا ما بر فسهم بقوم  ىت يغي 

(1). 

وهدة أ در ، فكلمدا أقبد  علدى اخلدي واسدتجاب للددعوة  فدر مدن الندا  ةدا حيققده اهلل  نإوم
مددن جندداح للدددعاة، فددإن ذلددك يددورث عنددد ا  ددرين قناعددة عميقددة، ومحاسددة قويددة للمتابعددة مددن  ددال   

 الرهبة، و وف التفرد با لت ام، وخمالفة التيار العام. سر  او  ال دد أو 

أن ا تشار اخلي يمخ صورة مشدرقة للمسدلمني امللتد مني مدن  دال  سدلو ياام ة سدا ر  اإكم
 خؤون احلياة،وهذا له أثر مضاعف ة م يد من اهقبا  على ا لت ام.

 د مغالبة الباع :3

ه  ددة للباعدد  الددداعي إىل عددرق ومندداهج  دد  جندداح للدددعوة ة فكددر وسددلوك إ سددان هددو   إ 
الشيطان، وإن    ووود فاع  للدعوة ة ميدان مدن ميدادين احليداة هدو يديا و كايدة ة أعدداء اهلل، 
فدداحلرص علددى جندداح الداعيددة ة يايددة األمهيددة حلمايددة األمددة مددن خددرور الباعدد ، والعمدد  علددى اجدديم 

 آثاره، و قلي  أقراره، و وهني أ صاره.

م أ ه جيد حماربة املبادئ اةدامة مدن اخد ا ية وبعثيدة و عصدد للقوميداا وييهدا املعلو  ومن
من املبادئ واملذاهد املخالفدة للشدريعة، وبدذلك يصدلحت اهلل للمسدلمني مدا  دان فاسدداد، ويدرد  ةدم مدا  

  ان خارداد، ويعيد ةم جمدهم السالف، وينصرهم على أعدا هم، و كن ةم ة األرض.

لتر يددددد علددددى دعدددداة اهسددددالم ومحلتدددده للتفريددددا لكتابددددة البحددددوث والنشددددراا هنددددا يلدددد م ا ومإإإإن
واملقددا ا النافعددة، والدددعوة إىل اهسددالم، والددرد علددى أصددناف الغدد و الثقدداة، و شددف عددواره و بيددني 
خيفددده،  يدددن إن األعدددداء ونددددوا  افدددة إمكا ددداام وقددددراام، وأووددددوا املنظمددداا املختلفدددة والوسدددا   

ملسددلمني والتلبدديص علدديهم، فددال بددد مددن  فنيددد هددذه الشددبهاا و شددفها وعددرض املتنوعددة لددد  علددى ا
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اهسالم عقيدة و شريعاد وأ كاماد وأ القاد عرقاد خيِّقاد، فتدوفر أسدباب جنداح الداعيدة يعدين يلبدة احلدو 
 وا تصاره وه  ة الباع  وا د اره.

 د احلماية من املفاهيم واألعما  اخلاعهة:4

قوماا النجاح وأسباب الفدالح، قدد يدؤدي إىل الفشد  واه فداق، التقصي ة األ ذ ة إ 
 ويتولد من أثر ذلك بع  املفاهيم واألعما  اخلاعهة، ومنها على سبي  املثا    احلصر:

أد احلكم العام بفساد النا ، وذلك أن بع  الدعاة د لقلدة ة فهمده أو قدعف ة إ ا ده أو 
لقددى اهعددراض والنفددور مددن النددا ، وبددد د مددن أن يصددم أو  قصددي ة عملدده د يتددواىل عليدده الفشدد ، وي

ينقددد  فسدده ويغددي  أسددلوبه، ويعدداه  طددره  ددراه ينحددي بالال مددة علددى النددا ، وحيكددم علدديهم بالفسدداد، 
ة  ديثده  وحندو ذلدك ادا  دذر منده املصدطفى  وا ستعالء عن احلو، وأهنم أعداء هلل ورسدوله 

 ص.رو : هلك النا  فهو أهلكهمإذا قا  الالصحيحت الذي قا  فيه: ص

  فإن عدم النجاح ة الدعوة قد يكون سبباد للوقوع ة هذه املشكلة اليت   يد الطني  ومن
 بل ه، ولع   عريف الدعاة ةقوماا النجاح وأ ذهم ةا يقيهم هذه الشرور ويسلمهم منها.

 هم د بعدد ذلدك ب د  صو  اه باط والير  ة  فو  بع  الدعاة لتكرار الفش ، وا طوا
د على أ فسهم،   اعت اةم و ر هم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ورةا  ان فشلهم ة  ثي مدن 
األ ددوا   اخددهاد عددن وهلهددم برسدداليد وأسددباب النجدداح ة الدددعوة، و علدديمهم أسددباب النجدداح مهددم 

 ة منعهم من الوقوع ة الير  القا  ، الذي يعط  عاقتهم، ويش   ر تهم.
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 الصفاا األساسية لنجاح الداعيةالفص  األو : 

 الصفات الخلقية:املبحن األو : 

 اإلخالص -

 الصدق  -

 التواضع -

 الصبر -

 العدل -

 الكرم -

 سالمة الصدر -

 الصفات الذاتية: املبحن الثاح:

 المعاملة الحسنة -

 حريص على االستشارة واالستخارة -               

 لهمة العاليةا -               

 عدم القول بال علم -               

 الثبات على المبدأ  -                 

 منظم في شؤون   -                 

 محباا للقراءة واالطالع -                 

 :الصفات األساسية لنجاح الداعية الفص  األو :
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 :الصفات الخلقية املبحن األو :

 إ اإلخالص:1

داعيدددة إىل اهلل أن جيعددد  اه دددالص والتجدددرد  صدددد عينيددده ة القدددو  والعمددد ، ة بدددد لل ال)
السددر والعال يددة، وأن يدددعو إىل اهلل باحلكمددة واملوعظددة احلسددنة  أل دده صددا د رسددالة وعليدده مسددؤولية 

 عظيمة قد خرفه اهلل  ا.

سدبحا ه  الذي يريده اهلل سبحا ه و عاىل يتوقف عليه قبدو  العمد  هدو إفدراد اهللواإلخالص 
بالطاعدددة والعبدددادة، وقصدددده  دددا دون سدددواه، ورريدددد النيدددة و صدددفيتها مدددن عيددد  الشدددوا د،   يقصدددد 

ق  اهلل أعبد خملصاد له ديينبذلك املدح والثناء، قا   عاىل:
(1). 

مصدددره  يددة القلددد، والنيددة هددي معيددار األعمددا  ومقياسددها العدداد ، فالطاعدداا  واإلخإإالص
 ص. ا األعما  بالنياا وإ ا لك  امرئ ما  و إ تفاوا بتفاوا النية: ص

بددددد للداعيددددة أن جيعدددد  اه ددددالص  صددددد عينيدددده أثندددداء قيامدددده ةهددددام الدددددعوة، وة عيدددد   فددددال
 .(2)أعماله(

                                                 
 .14 ال مر:سورة  - 1
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 إ الصدق:2

بد للداعية من الصدق ة أقواله وأفعاله و عامال ه، فالصدق مدن أبدرخ صدفاا األ بيداء وبالصددق  ال
يدا أيهدا الدذين آمندوا ا قدوا اهلل و و دوا أمر واود خرعاد،  ما قا   عداىل:  يثو النا  بالداعية ب  هو

م  الصادقني
(1) . 

 .(2)ابن عثيمني: )وهذه ا ية   لت بعد قصة الذين   ل فوا عن ي وة  بوك( الإق

إىل اهلل أ ددو  النددا  إىل الصدددق ة  دد  خدديء، فالصدددق مددنهج عددام، و ددة مددن  والداعيإإة
 . اا خخصية الداعية

ليجدد ي سددبحا ه و عدداىل جيدد ي علددى الصدددق  مددا ي عاق،ددد علددى الكددذب، قددا   عدداىل:  واهلل
 .(3) الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني....

صفة ذميمة    ليو باملسدلم فضدالد عدن الداعيدة، فعدن علدي بدن ربيعدة قدا : أ يدت  فالكذب
إن  ددذباد علددي  لدديص  يقددو : ص اهلل املسددجد واملغددية أمددي الكوفددة، قددا : فقددا  املغددية:  عددت رسددو  

 .(4)ص كذب على أ د فمن  ذب علي  متعمداد فليتبوأ مقعده من النار

 :(6)على أ واع ومنها والصدق

أد الصددق ة محد  الددين: بدرن يكدون  دد ين املدرء  ددي ناد صدحيحاد مبني داد علدى الصددق مد  اهلل 
 ع  وو .

 عددن خخصدية واقددحة، ومدروءة وخددهامة ب د الصددق ة األقددوا : والصددق ة القددو   عبدي
و رم، و  يلجر للكذب إ  لهيم الطب ،  بين النفص، قعيف الشخصية، وقد يتهرب الداعية من 

                                                 
 .118سورة التوبة، آبة:  - 1
 ، دار البصية، الطبعة الثا ية.158ابن عثيمني، خرح رياض الصاحلني، ص: - 2
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الكددذب، ولكندده يتوسدد  ة بدداب التوريددة والدديت قددد  ددؤدي إىل التسددامحت ة بعدد  )الكددذيباا( حبجددة 
 أهنا للمصلحة.

، هرقددد   دددني سدددرله عدددن رسدددو  اهلل  الداعيدددة أن يتدددذ ر  لمدددة صأيب سدددفيانص أمدددام وعلإإإى
 فقا : واهلل لو  أن يرثروا عين  ذباد لكذبت.

  د الصدق ة األعمدا : حندن حنتدا  إىل  دط مدن الددعاة آثدروا الصددق ة أقدواةم وأفعداةم 
 ىت أصبحت الصدق سجية رري ة عروقهم، و ط  من علعاا وودوههم، فالصددق ة الددعوة هدو 

د   قد  عدن بعد  السدلف أ ده  دان إذا وعدا أبكدى الندا   دىت وق ،ون ديننداالذي جيع  النا  يتقبل
 مندددده وأوددددود‘ختددددتلط األصددددواا، ويعلددددو النحيددددد، وقددددد يددددتكلم ة اجمللددددص مددددن هددددو أيدددد ر مندددده علمدددداد 

 أثدرا الديت األ بيداء أ دالق أبدرخ مدن هدو األقدوا  ة فالصددق أ د، يبكي و  القلوب  تحرك فال‘عبارة

 النا . ة

   التواق : د3

  النا . ويمط احلو بطر هو الذي الكم ورند  فسه، قدر املرء معرفة وهو          

م   أن عليه فشى الذي للكبي هو إ ا األص  ة والتواق    له: فيقا   فسه عني ة يك 

 رفي  وهو املاء صفحاا على                   لنا ر    ح  النجم  كن  واق 

 .(1)الكم(  إىل احنرف عنه قصر ومن ومها ة، ذ د   ان واوخه إذا ، د )وللتواق  احلاخدي: قال

 يربده ومل الرود  إليده يلتفدت مل عليده د د  فلمدا والدورع، بال هدد مشهوراد  روالد  ان اخلطايب )رو 

  هذا ! من أ دري عنده: من بع  له فقا  املبارك، بن اهلل عبد عنده من فخر  به،

   قا :

 الرود  فبهدت املبدارك، بدن اهلل عبدد هدذا.... هدذا.... احلددين.... ة املدؤمنني أمدي هذا قا :

 وقا :  دث اا ويتنص  إليه يعتذر مسرعاد  املبارك ابن إىل و ر 
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 وعظين! اعذرح الرمحن، عبد أبا يا

 مندك!  دي أ ده رأيدت إ  أ دد علدى بصدرك يقعدن فدال من لدك من  روت إذا  عم.... املبارك: ابن قا 

(1).) 

 مندك أقد  أو سدناد  مندك أصدغر أ دداد  ووددا فدإذا دو دك، هدو مدن مد  التواق  واق :الت ومن

 قرباد. اهلل إىل منك أعظم أو ذ باد، منك أق  أو قيالد، منك أسلم يكون فقد اقره، فال قدراد 

 علددى اهلل وامحددد عليدده،  سددتكم فددال الصددالح عليددك يظهددر وأ ددت فاسددقاد  إ سددا اد  رأيددت لددو حتإإى

 عندد يكدون وقدد حيبطده، عجدد أو ريداء الصداحل عملدك ة يكدون رةدا أ ده و دذ ر بده، هابتال اا جناك أن

 ذ به. يفران ة سبباد  يكون اا  طيهته من واخلوف وا  كسار الندم من املذ د هذا

 بطاعدة،  عداىل اهلل إىل  قربدت أو  دياد، عملدت إن عملدك، عيندك ة يعظم أ  التواق : ومن

املتقني من اهلل يتقب   اإ يقب ،   قد العم  فإن
(2). 

 ا ن! أموا أن لتمنيت  سبيحة مين  قب  اهلل أن أعلم لو السلف: بع  قا  ولهذا

 بالناصدحت  الظدن وسدوء ردهدا، إىل يددعوك الشيطان فإن  صيحة،  سم  عندما التواق : ومن

 و يت.  يت العيوب من فيك إن لك: يقو  أ اك أن النصيحة معىن ألن

 املتنصحت البغضة يستفيد وقد             بنصيحيت تكمأ بع مرة و م

 منده، وقبد   فسده، قهدر عيوبده علدى ويدلده ينصدحه مدن وود إذا فإ ه  عاىل، اهلل عصمه من اإأم

 وخكر. له ودعا

  مددا بنفسدده ا ر قدداء إىل يددؤدي الددذي البن دداء بددالتقييم يفددرح )والداعيددة العددودة: سددلمان د. قإإال

 .(3)عيوبنا( إلينا أهد  امرءد  اهلل ر م :عمر قا 

                                                 
 هد .1411د. سلمان بن فهد العودة، من أ الق الداعية، مطبعة سفي، الرياض، - 1
 .21سورة املا دة، آية:  - 2
 .28من أ الق الداعية، ص: - 3

 



   
22 

 ابددن ذلددك عددن ويعددم ذلددك، لددك يتضددحت عندددما عندده والروددوع باخلطددر ا عدد اف التواقدد : ومإإن

  قداد  دد معذر ده قبدو  عليدك يوودد التواقد  فدإن إسداء ه، عدن يعتدذر واءك   إليك أساء )ومن القيم:

   عدذره ة اخللد  رأيت إذا أ ك التواق : الكرم وعالمة  عاىل، اهلل إىل سرير ه و ك  د باعالد  أم  ا ت
 ااو ه(. و  عليه  وقفه

 الغدددين فهدددة مدددن هدددم الرسددد  أ بددداع أن الداعيدددة عددد  ففدددى )و  البيدددا وح: الفدددتحت أبدددو حممدددد قإإإال

 .(1)الضعيف( الصابر الفقي أو املتواق  الشا ر

  الصم: د4

يوقنون بآيتنا و ا وا صموا امل برمر ا يهدون أ مة منهم ووعلنا اليقني: قرين الصم           
(2). 

 الدين. ة اهمامة  نا  واليقني بالصم سفيان: قا  ولذلك

 السده  ومدن عريقده، يعد ض خديء ألي دينده عدن ينخلد  أن السده  مدن فإ ده يصدم   والذي

  دو اهلل وعدد إن فاصدم لنبيده:  عداىل اهلل قدا  ولدذلك اسدتف اخ  ألي و كمتده منهجده عدن يتخلى أن

يوقنون   الذين يستخفنك و 
(3). 

 وقدد الكعبدة،  د  ة وهدو بدرده، متوسدد وهدو  النديب أ يت قا :  األرا بن  باب وعن

 حممددر   وهددو  فقعددد لنددا   ستنصددر أ  لنددا   دددعو أ  اهلل، رسددو  يددا فقلددت: خدددة، املشددر ني مددن لقينددا

 يصدرفه مدا عصدد أو حلم من عظامه دون ما احلديد ةشاط  شط قبلكم من  ان لقدص وقا : ووهه،

 اهلل وليددتمن دينده، عدن ذلدك يصدرفه مددا بداثنيني فيشدو رأسده مفدرق علددى املنشدار ويوقد  دينده، عدن ذلدك

 ولكدنكم ينمده على والذ د اهلل، إ  فاف ما  ضرموا إىل صنعاء من الرا د يسي  ىت األمر هذا

 البخاري. رواه ص ستعجلون

 الداعية. به يتحلى أن جيد الذي الصم م   تناسد   هاو تا ج الدعوة ةار قطف ة فالعجلة

                                                 
 .14قواعد الدعوة إىل اهلل، ص - 1
 .24سورة السجدة،آية:  - 2
 .50سورة الروم، آية:  - 3
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 أ ده ويددرك  عداىل، اهلل علدى ويعتمدد يسدعى بد  والثمدراا، النتدا ج يسدتعج  أ  الداعيدة )فعلى

 ة يبددذ  صددحيحت وهددد أي أن الواقعيددة، النا يددة ومددن التارفيددة، النا يددة مددن  ددا املقطددوع التجربددة ةنطددو
 بدرمره ينتصدحت فلدم  صدحت أو لده، يسدتجد فلدم دعا أ داد  أن األمة هذه ة ق ي مل إذا ةرة له يكون األمة

 جيددد داع    دد  بد   فسدده، قبد  مددن يدؤ ى أن إ  أ ددد، إليدده يقعدد فلددم للتعلديم ولددص عاملداد  أو أ ددد، وهنيده

 والدد يا املتبد ، اةدو  املطداع، الشدحت مدن  النديب بده أ دم مدا إىل األمدور  صد  مل إذا لده، يسدتجيد من

 أو فدرد ة يقد  قدد ،قدط  لهدا األمدة مسدتو  علدى هدذا حيددث مل برأيده، رأي ذي    وإعجاب رة،املؤث
 .(1) ثي(  ي فيها األمة لكن وهة، أو أفراد

 قدددا  وةدددذا النجددداح، إىل املوصدددلة الطدددرق أعظدددم ومدددن للداعيدددة، املعنويدددة الوسدددا   مدددن والصإإإبر

 فلحون لعلكم اهلل وا قوا اورابطو  وصابروا اصموا آمنوا الذين أيها يا  عاىل:
(2). 

 وملددا اجلنددة  ددد لوا أن  سددبتم أم سددبحا ه: فقددا  الصددم علددى الداعيددة جندداح  عدداىل اهلل وعلإإ 

 معده آمندوا والدذين الرسدو  يقدو   دىت وخل لوا والضراء البرساء مستهم قبلكم من  لوا الذين مث  ير كم

قريد اهلل  صر إن أ  اهلل  صر مىت
(3). 

 .(4)ص(الصم من وأوس   ي عطاءد  أ د أ عطي وما اهلل، يصمه يتصم ومن ....ص احلدين: ة )وواء

  دد  النددا ، إىل الدددعوة حيمد  أن فعليدده املهمدداا، أصدعد مددن الداعيددة األخ مهمدة أن يتبددني هنددا )ومدن

 ..العددداعفي.. وإىل العاقددد  وإىل والعدددامل، اجلاهددد  إىل حيملهدددا وعبدددا عهم، عقدددوةم خمتلدددف علدددى الندددا 
 .(6)عيعاد....(  فوسهم إىل الد و  وحياو 

 مددن بددد و  األذ ، علددى الصددم مددن بددد و  الدددعوة، ة الصددم مددن بددد )  العايددد: الددرمحن عبددد د. قإإال

 .(5)العقباا....( على الصم

                                                 
 .21من أ الق الداعية، ص: - 1
 .200سورة آ  عمران، آية:  - 2
 .214سورة البقرة، آية:  - 3
 .302املد   إىل علم الدعوة، ص: - 4
 .42ص:ماذا يعين ا تما ي لإلسالم،  - 6
 م.2003عبد الرمحن العايد، الدعوة الفردية، دار الوعن للنشر، الطبعة األوىل،  - 5
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 فدإذا عنده، ينهدى اةدو  وإ دا العق ، به يرمر اا الصم أن اهلل وفقك )واعلم اجلوخي: ابن قالو 

 و ساسدددة العقددد  فضدددا    ينهدددذ با دددت وآودددالد، عددداوالد  اخلدددي مدددن رلدددت ومدددا الصدددم فوا دددد فوقدددلت

 .(1)اةو (

 العد : د6

 األمدور ة واجلماعدة السدنة أهد  و دة املسلمني،  ة هو الذي التوسط يعين عام لفا والعدل

 مدددن لددديص ودددداد   ثدددية وصدددوره العدددد  وجمدددا ا  قددده،  دددو ذي  ددد  إعطددداء وهدددو اسدددتثناء، دون  لهدددا

 ومنها: املهمة، النماذ  بع  هذه لكن  صرها، امليسور

  والصديو: العدو م  العد  د أ

 الثندداء، ذلددك يسددتحو   أ دده يعلددم  ددان ولددو عليدده أثددىن صددديقه لدده ذ ددر إذا النددا  مددن فإإالكثير

 يقو . ما  الف أ ه يعلم  ان ولو ذمه  صمه له ذ ر وإذا

 املدنهج ة مثلده يكدون ان إليه النا  أقرب ة دةاملووو  العيوب يذ ر أن الداعية يستطي  فهل

 ما ! عم  ة له خريكاد  يكون أو والطريو !

 األمور  بع  ة معه فتلف إ سان على بصدق يثين أن يستطي  وهل

 .اجلا د هذا ة العد   قو فقد ذلك يستط   ان إذا

 أ  علددى قددوم خددنهان نكمجيددرم و   عدداىل: قددا   مددا والعدددو، الصددديو مدد  يكددون  ددني العددد  )ومتددام

للتقو  أقرب هو اعدلوا  عدلوا
(2))(3). 

                                                 
 م، اقيو: إبراهيم رمضان.1883خمتصر ذم اةو ، ابن اجلوخي د دار القلم د الطبعة األوىل د  - 1
 1سورة املا دة، آية:  -2
 .14عريقنا للقلوب، ص: - 3
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 واحلر اا: الدعواا على احلكم ة العد  د ب

 إىل اددف  ثدية و ر داا دعدواا اهسدالمي العدامل ة قامدت اهسدالمية اخلالفدة سقوط منذ

 إ يداء إىل أو لمني،املسد يدي بدني الدعوة استمرار إىل أو اهسالمي، واحلكم اهسالمية احلياة استهناف

 النبيلة. األهداف من ذلك خابه ما أو السنة،

 مدنهج عدن ب عددها أو ق ر ا ة وختتلف وأهدافها، وأسسها منهاوها ة ختتلف الدعواا وهذه

 والسنة. الكتاب

 أن  كدداد الدذي واألمدر خمتلفدة، ووا دد مدن ودرسدوها الددعواا هدذه عدن  ثديون اددث وقإد

 العد . هو لدراسااا هذه من  ثي ة  فقده

 الشرعية: النصوص م  التعام  ة العد  د  

 منهدددا خددديء ولددديص بددده، واه دددان وعاعتددده قبولددده جيدددد )ديدددن(  لهدددا احملكمدددة النصدددوص وهدددذا

 منسوخ. يي حمكماد  دام ما )مهجوراد(

مدد   وعدداد  منهددا  ر ددذ فددال النصددوص، هددذه إىل النظددر ة  تددواخن أن العددد  )ومددن  آ ددر،  وعدداد  وا 

 .(1)وا د( موقوع ة الواردة النصوص  اصة

 ص  أو: البخداري، رواه قداع ص اجلندة يدد   ص   حددين: الوعيدد  صدوص ير دذ مدن )فهناك

  دواهر علدى اعتمداداد  األعمدا   دذه اخللدو  كفدي ذلدك علدى ويبدين . البخداري رواه قتدااص اجلندة يد  

 فإنص عتبان:  حدين والرواء، لوعدا ة الواردة األ ر  النصوص يتناسى أو وينسى النصوص، هذه

 (2البخاري.() رواه صاهلل ووه بذلك يبتغي اهلل إ  إله   قا  من النار على  رم اهلل

 الوعيد.  صوص عن ويغف  و دها الرواء بنصوص ير ذ من ا  ر الطرف وفي

 الصاحل. السف منهج على والسنة الكتاب فهم يلت م من والمؤمن

                                                 
 .45من أ الق الداعية، ص:  - 1
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 لإلسالم: لشموليةا النظرة ة العد  د د

 اجلوا دددددد وة واجلماعدددددة، الفدددددرد مسدددددتو  علدددددى  لهدددددا احليددددداة خدددددهون لددددديحكم وددددداء فالإإإإإدين

 بقولده: ووخبهدم إسدرا ي  بدين علدى اهلل عداب وقدد وسدواها، والعلميدة والسياسدية وا قتصدادية ا وتماعية

القيامة يوم إىل والبغضاء العداوة بينهم فريرينا به ذ روا اا  ظاد  فنسوا
(1).  

 ومدن اةالكدة، األمدم مدياث مدن هدو األ ر  األو اء و سيان الدين، من و ء على )فالتح ب

 وقددم مددوا مددن الدددين أمددور بددبع  يهددتم بعضددهم فتجددد الدددعاة، بددني واخلددالف الفرقددة أسددباب أعظددم

 (2()به! له خرن فال األرض فوق أما وعذاب، و عيم

 بدددالعلم وا هتمدددام العلمدددي باهسدددالم وأ دددر  السياسدددي، باهسدددالم ادددتم أ دددر  عا فدددة وتجإإإد

 فقط.

 و دددذا  اهلل رسدددو  مارسددده مدددا وهدددو األمدددور، هدددذه عيددد  يشدددم  مدددا هدددو الشدددام  فاإلسإإإالم

 بعده. من أصحابه

 الواق : م  العد  د هد

 يعددددرف   اةجددددري! اخلددددامص القدددرب ة و ر دددده العصددددر، هدددذا ة يعددددي  الدددددعاة مددددن فإإإالبع 

 التعدرف هدو فالعدد  الشدارع! رود   دا يفاودر  ما باأل داث اورويف  وله، يق  ما يدري و  عصره،

 اهمكان. حبسد احنرافا ه و صحيحت اهسالم دين إىل وحما مته الواق  على

 الكرم: د5

  بدارك احلدو صدفاا من صفة أ ه اجلود من ويكفي  تثلها، من وحيد اهلل، حيبها صفة فالكرم

 و عاىل.

 قلددددد الكددددرم إ ددددا الكددددرم، يقولددددونص :  اهلل رسددددو   قددددا قددددا : عندددده اهلل رقددددي هريددددرة أيب عإإإإن

 .(1)صاملؤمن
                                                 

 .14سورة املا دة، آية:  - 1
 .56، 61من أ الق الداعية، سلمان العودة، ص: - 2
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  دد علدى مفطدورة فالندا  بده، لالر بداط يسدعى فإ ده  در ، الداعية برن املدعو يشعر وعندما

 الكر .

 ومدن اهلل، سدبي  ة ومالده  فسده بداذ د   ر داد  ودواداد  يكدون أن الداعيدة )علدى يكدن: فتحدي قال

 .(2)والدرهم( بالدينار معها لتعام ا النفو  خحت يكشف ما أبرخ

 خبدد  مددن أن  مددا سدداد ودداد ومددن يدديه، مددا  عددن  فسدده وصددان ةالدده، ودداء مددن اجلددود فإإوجود

 رذ .

 ر دد ا    والعمر عارية فاملا           عطيته من فابذ  أعطاك اهلل   

 سلسا    من يعذب جير وإن يرسن       سواقيه ابص إن  املاء املا   

 صدر:ال سالمة د1

 الغددد  عدددن بعيدددداد  والبغضددداء الشدددحناء مدددن سدددليماد  صددددره يكدددون أن الداعيدددة علدددى اهلل  عدددم مإإإن

   .الظن  سنو  احملبة، سو  قلبه ة يض  فال واخليا ة، الغر عن صافياد  واحلسد،

 أليالعهدددم، األعدددذار والدددتمص أ فسدددهم، مدددن الندددا  عدددذر الصددددر، سدددليم املدددرء  دددان )ومدددىت

 .(3)ه(إلي أساءوا ما إليهم وأ سن

 أ سدن هدي بداليت ادفد  السديهة و  احلسدنة  سدتوي و   عداىل: قدا   ما الداعية،  ا  وهذا

  ددا ذو إ  يلقاهددا ومددا صددموا الددذين إ  يلقاهددا ومددا * محدديم و   ر دده عددداوة وبيندده بينددك الددذي فددإذا

عظيم
(4). 

                                                                                                                                            
 م.2001، دار املنها  ودة، الطبعة األوىل،260ابن أيب مح ة األ دلسي،خمتصر صحيحت البخاري، ص - 1
 ، مؤسسة الرسالة.  41فتحي يكن، ماذا يعين ا تما ي لإلسالم، ص  - 2
 .18عريقنا للقلوب، ص - 3
 .36، 34فصلت، آية: سورة  - 4
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 :الذاتية الصفات املبحن الثاح:

   الحسنة: المعاملة إ1

 النددا ،  كسددد العظيمددة الصددفة فبهددذه  دددعوهم، مددن و اصددة النددا  ميدد جل اسددن أن وهإإي

 .فيهم و ؤثر

  ا دت إذا سيما و  ،التشهي بقصد أ اءهم  ذ ر    نصحهم من أن احلسنة املعاملة ]ومن

 التشددهي هددذا ألن صأقددوام بددا  مددا ص :  الندديب مددنهج  سددتخدم بدد  اجملددالا، أو الصددحف ة أو موعظددة

 املدعو. قلد ة احلقدو  الضغا ن سيولد

 لك. يستجيد  ىت وبينه بينك و كون أ سن هي باليت النصيحة احلسنة املعاملة ومن

( يهتك والفاور وينصحت، يس  املؤمن) عياض: بن الفضي  قال  ويعي 

ه([ فقد املأل رؤو  على أ اه أمر )من قي : وقد  .(1)عي 

 واالستشارة: االستخارة على حريص إ2

 لأل طداء معدرض فهدو الداعيدة،  يداة ة أساسدية وصفة مهم، عام   ستخارةوا فاالستشارة

 الدديت األ طدداء مددن و علمددوا الدددعوة،  اقددوا اددن اخلددمة أهدد  يستشددي أن فعليدده الدددعوة، أمددور بعدد  ة

 الدذي اهلل اسدتخارة ينسدى   وأيضداد  ا تهوا،  ين من يبدأ و ىت الطريو، عليه يقصروا  ىت فيها، وقعوا

 ة اهلل يسدتخيون اهلل رمحهدم السدلف  ان وقد له، يصلحت ما بك  أعلم وهو خيء،    واملك بيده
 خيء.   

                                                 
 .24 -23دلي  الداعية، ص - 1
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 إ الهمة العالية:3

 صددفاا أبددرخ مددن فاةمددة وةددذا ،(1)األمددور( معددا  مددن النهايددة دون مددا استصددغار هددي )واةمددة

 عليهددددا والثبدددداا اااخلددددي  فعدددد  ة املبددددادرة  قتضددددي )فاةمددددة والبشددددرية. النددددا  هدايددددة فهمتدددده الداعيددددة،

 .(2)ذلك( على والدوام سرم أو مل  دون وا ستمرار

 احلدو الددين أهد  يتقداعص فكيدف باعد ! علدى وهم باعلهم  شر ة عالية مهة ةم األعداء إ 

 ة فالدددعوة الصددحابة، عليهددا  ددان الدديت اةمددة مددن للداعيددة بددد   لددذا احلددو! أهدد  وهددم اةمددة، هددذه ة
 النور. إىل الظلماا من وختروهم النا ،  ياة ة  ؤثر اليت مةاة هذه إىل احلاوة أمص

 مهتك.  رقية ة  ساعدك اليت األمور بع  الداعية أ ي وإليك

 :(3)الهمة ترقية وسائل*

سبلنا لنهدينهم فينا واهدوا والذين  عاىل: قا  اجملاهدة: د1
(4). 

 اهلل. إىل وا لتجاء الصادق الدعاء د2

  ا. ويعلو يطورها أن له بد   وأ ه مهته، قصورب الشخا اع اف د3

 اةمة. ة السلف سي قراءة د4

 علددو علددى البواعددن أعظددم مددن وهددذا يقتدددي، باملقدارن قددرين فكدد  العاليددة، اةمددم أصددحاب مصددا بة دد6

 بعضاد. بعضهم وم امحة والتنافص الغية على و بلوا قد البشر ألن اةمة 

 فاملهم. واألهم األولوياا ومراعاة ياليوم األعما  ودو  مراوعة د5

                                                 
 م.2006، دار األ دلص اخلضراء، الطبعة التاسعة،16حممد بن موسى الشريف، اةمة عريو القمة، ص - 1
 .61دلي  الداعية، ص - 2
 .62حممد بن موسى الشريف، اةمة عريو القمة، ص - 3
 .58سورة العنكبوا، آية:  - 4
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 ومنها: و ضييعها، باةمة اةبوط خر ه من ما    عن ا بتعاد د1

 التجارة. بدعو  املا  اصي  ة ا هنماك أد 

 وأمته. دعو ه عن  شغله أعما  بعدة  فسه املو ف  كليف د ب 

 النعيم. ة وال ف  ال ا د وال ف باملباح، التمت   ثرة د  

 التسويف. د د 

 والفتور. الكس  د هد

 علم: بال القو  عدم د4

 آ دددرون، ويسدددرله الندددا ، بددده ويتدددرثر مكدددان،  ددد  ة دعو ددده ة ويتحدددرك وجيدددو  يصدددو  الداعيدددة إ 

 لدديص  ددان فددإن يعلددم، ةددا النددا  يفدديت وأن يعلددم مددا للنددا  يقدددم وأن التحضددي، حيسددن أن عليدده فيجددد

 سدؤا  ة إ درا  للداعيدة  صد  لدو و دىت العلدم، أهد  علدى لسدا  ا فليحيد  الرد ة العلمية امللكة لديه

 بعلم. إ  يفيت   أن عليه فيجد ما

 ة فقدو ده يناسدبه، مدا  سد سا      على وجييد السا  ،  فسياا يعرف أن للداعية )وينبغي
 دصاجلهدا   در: وقدا  وقتهداص. ة صالصدالة قا : أفض   األعما  أي سه ، عندما  اهلل رسو  ذلك
 الوالدينص. صبر لثالن: وقا  اهللص. سبي  ة

 عددن وقددا  أربدد  علددى فرودداب مسددا   عدددة عددن مالددك اهمددام سدده  فقددد يعلددم، مل إذا يسددتحي و 

 .(1)أعلم(   الباقي

 . الرسو  وعلى اهلل وعلى الشريعة على التجين من له  ي أعلم،   قوله فعند

 ادن أ لدم فمدن عنده:  عاىل اهلل قا  الذي الشديد، يدالوع علم، بال اهلل على  قو  أن قب  و ذ ر

للكافرين مثو د  وهنم ة أليص واءه إذ الصدق و ذب اهلل على  ذب
(2). 

                                                 
 .34دلي  الداعية، ص - 1
 .32سورة ال مر، آية:  - 2
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 املنكدددددرة األ اديدددددن يشددددديعون الدددددذين وليحدددددذر علدددددم، بغدددددي الفتدددددو  إىل يبدددددادرون الدددددذين )فليحدددددذر

 .(1)علم( بغي الفتو  ة املشار ة من واملوقوعة

 ملبدأ:ا على الثباا د6

 الطريدو هدذا ةقتضدياا وا لتد ام والددعوة اةدايدة عريو ة ا ستمرار به املقصود املبدأ: على الثبات

 ومنها: صور، الدعوة عريو على وللثباا ذلك، على امل  بة التبعاا وام  اخلي على واملداومة

 عندددما يوسددف اهلل  دديب لددكذ ة وقدو دده دوام، للداعيددة فلدديص ومكددان، خمددان  دد  ة اهلل إىل الدددعوة ددد1

 السجن. ة اهلل إىل دعا

 مدد  الصددابرة الفهددة ثبدداا مثدد  أ بيددا هم مدد  الكثددي الرِّبِّيددون ثبددت  مددا واألخمدداا، الشدددا د ة الثبدداا ددد2

 ي وا ه. ة  النيب م  الصحابة وثباا عالوا،

 أن ولدو  ه:بقولد ربده  اعبده وبدذلك الددين، هدذا على بالثباا الدعاء  الرسو  هدي من وكا 

قليالد  خيهاد  إليهم  ر ن  دا لقد ثبتناك
(2). 

 هدددذه ة الددددعوة علدددى والثبددداا الددددين، علدددى بالثبددداا اهلل يددددعو أن أوىل، بددداب ومدددن الداعيدددة فعلإإإى

 و عاىل. سبحا ه اهلل يلقى  ىت الطريو

  د  واسدتبد  و،احلقا وا قلبت  قاد! فيه والباع  باعالد! فيه احلو أصبحت خمن ة حنن :الداعية أيها

 قددا  األعددداء، و طددط أهلهددا! يددي إىل األما ددة وأسددندا ثددوابتهم، عددن الددبع  و ندداخ  برأيدده! رأي ذي

 آ دره وا فدروا النهدار ووده آمندوا الدذين علدى أ د   بالدذي آمندوا الكتداب أه  من عا فة وقالت  عاىل:

يروعون لعلهم
(3). 

 قبددد  قددددهم حيددداك ةدددا املسدددلمني يبصدددر وأن الكيدددد، ةدددذا يتصدددد  أن الداعيدددة علدددى بدددد   )فلدددذلك

 .(4)األوان( فواا
                                                 

 .44املصدر السابو، ص - 1
 .14سورة اهسراء:  - 2
 .12سورة آ  عمران، آية:  - 3
 .50دلي  الداعية، ص - 4
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  :(1)خؤو ه ة منظم د5

 والتكداليف، والواوبداا األعمدا  و ثدرة الوقدت قديو ومد  ذلدك، مدن أقصدر واحلياة قصي، فالوقت

 الداعيددة، مددا  رأ  هددو فالوقددت الوقددت، ويضددي  األوراق ختددتلط    ددىت أمددوره  نظدديم إىل الداعيددة حيتددا 

 املطلوب. الووه على واستغالله بالوقت العناية على والسلف الصحابة رص  ولذلك

 بعضدددك، ذهدددد يومدددك ذهدددد  لمدددا أيدددام أ دددت إ دددا آدم، ابدددن يقدددو : البصدددري احلسدددن  دددان )فقدددد

  عود.   أ فا  فالوقت

 .(2)درمهه( على منه عمره على أخحت أ دهم  ان أقواماد  أدر ت أيضاد: احلسن وقال

  د  يعطدي  دىت لده، املتداح الوقدت  سدد وقتده  نظديم مدن الداعيدة علدى بد   الوقت هذا وألهمية

 األ ر . اجلهة  ساب على وهة لصاحل يعم  و   قه،  و ذي

 ا ررددا .... أ ددوع مددن  ددوع وأي الفوقددى، أخددكا  مددن خددك  أي  ددرى  فسددها اهسددالم )وعبيعددة

 .(3)اهسالم( عناية منها واخلاصة ليوميةا  ىت اه سا ية احلياة دقا و بتنظيم عين منهج الد يا ة وليص

 وا عالع: للقراءة حمباد  د1

 الددذي العلددم مددن ويدد داد السددابقني، الدددعاة رددارب ليعددرف ا عددالع  ثددي يكددون أن للداعيددة بددد ال

 دعو ه. يبلغه

 بشطريها الثقافة بناء ة بالغة أمهية وللقراءة والتقعيد، التعريف عن ينية فهي أمهيته )أما

 الوسيلة وهي و ديثها، قد ها والعلوم املعارف وبني اه سان بني الصلة وهي واهسالمي، احاه س

 األمة خباب عند اةادفة اجلادة والقراءة الثقافية.... وامليو  الريباا وإخباع الفراغ م ء ة األساسية

                                                 
 .31حنو ذا ية دعوية فاعلة، ص - 1
 م.2002، دار عيبة، الطبعة التاسعة، 128عبد الع ي  اجللي ، أين حنن من أ الق السلف، ص - 2
 .16مشكلة الدعوة والداعية، ص فتحي يكن، - 3
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 ختلفنا اليت رةاحلضا بر د واللحاق والتقدم، والنهضة الرفعة أسباب اصي  ة اجلد   مظاهر من

 .(1)عنه(

 أو السياسدية أو الشرعية النوا ي ة سواء فن،    ة القراءة ة  صيد له يكون أن الداعية وعلى
 يكدون أن الداعيدة علدى بد و  اجلوا د، عي  من العلمي البناء عنده يكتم   ىت التارفية، أو الثقافية

 املنبثدو الواقد  فهدم أسسدا علدى اهسدالمية عقليتده ويبدين فكره يتطور  ىت القراءة من يومي  صيد عنده

  السامية. اهسالم  عاليم ة

                                                 
، دار األ دلص اخلضراء، الطبعة اخلامسة، 28د. حممد موسى الشريف، الطريو اجلامعة للقراءة النافعة، ص - 1

 هد.1422
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 المدعوين في التوثير مهارات الفصل الثاني:

 مباحث: على ويحتوي

   القلبية والمحبة العاطفي الميل :املبحن األو 

 العلمية والحجة العقلي اإلقناع املبحن الثاح:

 المتحرك وذجوالنم الحية لقدوةا املبحن الثالن:

 بوموره واإلحاطة المدعو من القرب املبحن الراب :

 القلبية: والمحبة العاطفي الميل املبحن األو :

 ة قيدد  ولددذا هددواه، موافقددة و لمددص سددواه، مددن علددى و قد دده للمحبددوب، املتابعددة إىل  قددود احملبددة إ 
 واملغيدددد، املشدددهد ة احلبيدددد موفقدددة وقيددد : املصدددحوب، عيددد  علدددى احملبدددوب إيثدددار إهندددا: احملبدددة  عريدددف

 اجملهدود بدذلك هدي وقيد : احملدد، مراد على احملبوب إيثار وقي : احملبوب، ومراد احملد مراد اااد وقي :

 احلبيد. يرقي فيما

 األقدوا  مدن البددن علدى يظهدر فمدا الظداهر... بدالقو  البددن  ر دة يسدتل م القددرة مد  التدام والحب

 األقدددوا  مدددن بالبددددن يقدددوم مدددا أن  مدددا ومعلولددده، ودليلددده و خمددده، القلدددد ة مدددا موودددد هدددو واألعمدددا 

 والبددن األصد ، هدو القلدد ولكدن ا  در ة يدؤثر منهمدا فكد  القلدد، ة فيما  رثي أيضاد  له واألعما 

 علددى  ددنعكص احملبددة أن هددذا ومعددىن بفرعدده، ويقددو  يثبددت واألصدد  أصددله، مددن يسددتمد والفددرع لدده، فددرع

 إىل ويسدددعى املددددعوين، إىل يتحبدددد أن ينبغدددي الرسدددالة صدددا د فدددإن )لدددذا بدددو ،الق إىل و دددؤدي املوافقدددة

   وبدو دده لدده، وا بدداعهم مندده قبددوةم علددى عددون أعظددم ذلددك ألن إليدده  قلددو م وميدد  لدده حمبددتهم  سددد
 عددن يصددد للددداعي الددبغ  ألن األدلددة  و صددبت احلجددج، أقيمددت وإن باملتابعددة اهجيددايب التددرثي حيصدد 

   فضدوا القلدد يلديا فظداد   ندت ولدو ةدم لندت اهلل مدن رمحدة فبمدا ،(1) قداد( ا دت  وإن دعو ه قبو 

 ولك من
(2). 

                                                 
 .11،  الد الدروي ، حنو ذا ية دعوية فاعلة، ص30د.علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 1
 .681سورة آ  عمران، آية:  - 2
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 ة ا  فعدددا  وقلدددة الووددده، رهدددم عدددن عبدددارة القلدددد ويلدددا الكدددالم، الغلددديا هندددا بددده املدددراد :والفإإإ 
  ددان لددو والداعيدة القبددو ، مدن ومتندد  الددعوة، عددن  صدد  دداا فهدذه والرمحددة، اهخدفاق وقلددة الريا دد،

 ة بغضدده يدد رع ةددا أ ددى فمددن املشدداعر،  ولدده رمعددت و  القلددوب،  ولدده  رلفددت مددا القلددد يلدديا فظدداد 
 هندا ومدن قويدة،  ا دت وإن  جتده و   سدناد،  دان وإن قولده يقبد  اكن د الغالد ة د يكن مل القلوب

 ارها.آث أعظم  فسه الوقت ة ومها احملبة، مقتضياا أعظم واملتابعة ا ستجابة إن  درك

 علدى بده العدني وقدرة والسرور والفرح والنعمة اللذة  صو  واه باع، املوافقة من احملبة أثر يقوي ومما

 فيه. والريبة وإراد ه حمبته قوة قدر

  ددان سددواء ديددن  دد  أصدد  واهرادة واحملبددة والسددلوك، الفكددر ة العظدديم أثرهددا للمحبددة جنددد وهكإإذا

  دد  أصدد  واهرادة واحملبددة والظدداهرة، الباعنددة األعمددا  مددن هددو لدددينا فددإن فاسددداد، ديندداد  أو صدداحلاد  ديندداد 

  له. ذلك

 أمهيدة علمندا وييهدا، الدينيدة األعمدا  أصد  وهدو وباعد   دو مدن عمد   د  أصد  احلد  ان وإذا

 العنصر. هذا

 و عهددد القلددوب، ة بددذورها وقدد  علددى وحيددرص احملبددة  ددرثي عظمددة يدددرك أن للداعيددة بددد     ومإإن

 و ال . وصفاا وأ الق آداب له ذلك إىل والطريو ر ا، بإذن أ لها  ؤيت  ىت سقيها
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 العلمية: والحجة العقلي اإلقناع املبحن الثاح:

 وهددذا أهددوا هم، ة عقددوةم حيكمددون والعقددالء يعصددمه، ددد اهلل بددإذن ددد والعقدد  بصددا به يهددوي )اةددو 

ددد فقددد الروددا ،  صددرف  ة بددالنظر العقدد  فيعدد ض حمدددداد، لو اد سدد الددنفص واددو  معيندداد  فعددالد  القلددد حي 
 وعد  مدورداد، املهالدك سدبي  وإىل يالبداد، اةدو   دان ملدا إ ده إذ ،(1)اةدو ( عواقدد، ة والترمد  البواعن

 اةدو  سدلطان ألن  يلته   داع ويدف  سطو ه، بادرة ويدف  يفلته، عثرة يال ا جماهداد، رقيباد  العق 

  في. مكره ومد   قوي،

 العق  قناعة  ما حيص  والمهان احلجة ولكن ابتداء، النفص ة مي  و  حمبة هناك  كون   وربما

 اه سدان دفد  ة ينكدر   الدذي  رثيهدا ةدا فالقناعدة القلدد، إىل واببه للنفص الرأي أو الفع    ين اليت

 مدن هدو الدذي الراخدد العقد  م يدة و لدك ذلدك، مدن ا متناع أو األفعا  واارسة وا راء، املواقف  ختاذ

 يضددره أ دده يعلددم مددا فعدد  ومددن ف  دده، والشددر فطلبدده اخلددي عددرف مددن إ  عدداقالد  يسددمى فددال البواعددن، أهددم

 عق . له ما هذا فمث 

 األمدر فمدآ  بفسداده العقد   كدم ملا احملبة فمالت ا تلفا وإن األثر عظم ا فقا إن والعق  والمحبة

  دد بباعدن اةدو  يغلبده يضدعف لكنده الفعد ، قدرر العقد  يقدرر فقدد ومتكنده، بقو ده أ ددمها يلبة إىل

 أ ده يعلدم ما فع  على املرء يقدم  ىت العلم خبالف عم  هو الذي اجله  من وهذا الشهوة، فهو اللذة

 احلدا  هدذه ة وهدو وأفعدا ، ألخدخاص واملعداداة الدبغ  مدن  فسده ة ملدا ينفعده أ ده يعلم ما و رك يضره

 املوودد، ذلدك موودد يلدد و سدد بغد  مدن  فسه ة ملا لكنه الكلية،ب والتصديو العلم عد  ليص

 فدددإذا يضدددرها، مدددا وبغددد  ينفعهدددا مدددا  دددد مددن الدددنفص ة وعمدددا عنددده بددد  و دددده عنددده  وودددد   والنتيجددة

 الددذي  دداملري  الددنفص فتصددي ينفعهددا، مددا وأبغضددت يضددرها، مددا أ بددت بدده ففسدددا مددرض ةددا  صدد 

 يدي مدن احلاقدرة اللدذة إىل يددعو اةدو  )ومطلدو يضدره، أ ده علمده مد  لده  فسده لشدهوة يضره ما يتناو 

 ومندد  العاودد  ة واألذ  لددألمل سددبباد   ا ددت وإن عدداوالد، للشددهواا امليدد  علددى وحيددن العاقبددة، ة فكددر

 .(2)ا و ( ة اللذاا

                                                 
 .28د. علي بن عمر باد دح، مقوما الداعية الناوحت، ص - 1
 .11م، ص1883ابن اجلوخي، خمتصر ذم اةو ، الطبعة األولىد بيوا، دار القلم د  - 2
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 وعاعفتده، القلدد أثدر إمهدا  عددم مد  والسدلو ياا، ا راء  وويده ة وقناعته العق  أثر يوقحت وهذا

 أل دمها. الغلبة   املغالبة هناك فتكون فتلفان أو ويتمكن، الترثر فيقو  يتوافقان قد إذ

 املددددعوين عقدددو  حيددد م أن بدددد فدددال عظددديم،  دددرثي مدددن لددده ملدددا اجلا دددد  دددذا يعدددىن أن ينبغدددي والداعيإإإة

 علدم عدن ويدذعنوا  فكديهم بده ويسدل م عقدوةم بده  قتند  مدا والماهدني احلجدج مدن ةم ويقدم و فكيهم،

 بينه. عن ويستجيبوا
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 المتحرك: والنموذج الحية القدوةاملبحن الثالن: 

 والتوقديحت للددعوة، العملدي والتطبيو للفكرة، احلية الصورة فهي الترثي، ة القدوة أثر أبداد  ففى  )

 يو ثد العقدو ، ة القناعة وووود القلوب، ة احملبة بذر أسباب أعظم من أهنا خك و  للحجة، اجللي
 السدددية مدددن ينتفعدددون فدددإهنم القاصدددرة، العلدددوم وأربددداب العامدددة سددديما و  بالسدددية، ينتفعدددون املددددعوين مدددن

 يفهموهنا.   قد اليت األقوا  من ينتفعون   ما الصاحلة واألعما  الفاقلة واأل الق

 ووودود القددوة لتخلدف  دان الددعوة وبدذلت احلجدة وأقيمدت ،احملبدة ووددا فلدو صدحيحت والعكس

 الترسددي أن ومعلددوم القناعددة، وخع عددة احملبددة ة و قددا التددرثي قددعف ة أثددر الدددعوة مقتضددى يعددارض مددا

 بووده عنده ا  فكاك عن يقدرون   البشر، عباع ة مبثوث سر د النا  ة يعظم ملن بالنسبة د باألفعا 

 .(1)والتكرار( ا عتياد عند سيما و  حبا  و 

 علدى ولسوا السوء )علماء قا : عندما احلقيقة هذه عكص بيان ة أبدع  ني القيم ابن اهلل ورحم

 هلمدوا، للندا  أقدواةم قالدت فكلمدا برفعاةم، النار إىل ويدعون برقواةم، النا  إليها يدعون اجلنة باب

 الصددورة ة فهددم لدده املسددتجيبني أو   ددا وا  قدداد  إليدده دعددوا مددا  ددان فلددو مددنهم،  سددمعوا   أفعدداةم قالددت

 .(2)الطرق( قطاع احلقيقة وة أد ء

 والتشدددويو ال ييدددد أسددداليد مدددن  ثدددي عدددن مغنيدددة احلسدددنة القددددوة  كدددون األ يدددان مدددن  ثدددي وفإإإي

 واجلدا ، واملنا رة احلجة وإقامة ا ستد  ، من ا ستكثار من  عفي أهنا  ما احملبة، اصي  وأسباب

 القدددوة أن  يددن وأثبددت أعمددو وبصددورة  لقددا ي بشددك  ذلددك مددن الكثددي القدددوة  ددال  مددن يتحقددو إذ

 الكمدا  دروداا ة املر قدي احلدي املثدا  ألن  اروي   وويه دو ا امل يب ة احلاف   كوين على  ساعد

 األمدور هدذه ومد  واحملبدة، والتقددير واهعجداب ا ستحسدان مدن  بدياد  قددراد  العاقد  البصي  فص ة يثي

 للداعيددة ا سددتجابة و كددون وا قتددداء، التددرثر فيحصدد  ة،الشددريف واملنافسددة احملمددودة الغددية دوافدد   تهدديج

 مدن أينداك سدؤا  يدي مدن به ا قتداء أ ببت إذا مىت و لقا ية، سهلة  فسه الوقت ة وهي قوية القدوة

 األعما . من  ثي ة السؤا 

                                                 
 .38د. علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 1
 .163ابن القيم، الفوا د، ص - 2

 



   
39 

 أصداب الدذي فدذاك فعله قوله وافو فمن القو  أ سنوا قد النا  )إن قا :  ين القيم ابن در وهلل

 .(1) فسه( يوبخ إ ا فذاك فعله قوله  الف ومن  ظه،

 يبدذ  أن داعيدة لكد  منداص فدال أمهيدة مدن والفعد  القدو  بدني والدتالخم واملطابقدة احلسدنة للقدوة )وملا

 مؤ ددة أقوالده  كدون وأن ألقوالده،  رعدة أفعالده جيعد  وأن جمدا ،  د  ة  سنة قدوة ليكون وهده ياية

 بالرقدددا و صدددحه وإرخددداده بفعلددده قولددده وحيظدددى العقدددو ، قناعدددة إىل ويصددد  وب،القلددد حمبدددة فيندددا  ألفعالددده

 أن اه سدان يسدتطي   يدن ،(2)ا عدامده( و طورة القدوة عنصر أمهية على التر يد من بد و  والقبو ،

 اهلل أمر ددا الدديت العلددوم مددن ذلددك يددي أو اةندسددة أو الطددد أو العلددوم أو الكيميدداء ة وهبددذاد  عاملدداد  يكددون

 مددن فددرع أي ة عاملدداد   كدون فقددد سددلو ياد، قيددداد  مندا  تطلددد   العلددوم هددذه ولكدن الددد يا، لتعمددر لمهدابتع

   النبددوغ ألن علمددك  ة عددامل أ ددك احلقيقددة يفسددد   هددذا ولكددن ةددواك،  بعدداد  وسددلو ك العلددوم هددذه
 املتددددينني وأ إليددده الدددداعني أو علما ددده مدددن  ندددت إن فإ دددك الددددين علدددم إ  األ دددالق، علدددى قيدددداد  يضددد 

 أ د. إليك استم  ما وإ  إليه،  دعو ملا  سنة قدوة  كون أن  بد املخلصني

 سدددهلة صدددنعة دددد فيددده الماعدددة دددد فدددالكالم التدددرثي،  سدددن ة خددديء ةدددا يعدددد   احلسدددنة القددددوة إن نقإإإول

 السواء. على والكذابون املشعوذون جييدها  ما اخليون جييدها

 احليدداة ة قولدده يعجبددك مددن النددا  ومددن  عدداىل: قددا  عيعدداد، فقونواملنددا املخلصددون سددبيلها ويعإإر 

اخلصام ألد وهو قبله ة ما على اهلل ويشهد الد يا
(3). 

 فدإن دد والتهدذيد بالتددريد و عهددها  فسده إصدالح هدو الداعيدة مهة إليه  نصرف أن جيد ما )وأو 

 ا  رين. إىل برسالته ينطلو أن أمكنه  ياد  منها آ ص

 يكددون مددا خددخا علددى احلكددم أن  مددا الفضددالء، عددداد ة جيعلدده فاقدد  سددلوك علددى رءاملدد وثبدداا

ة  ا ت سواء العابرة بتصرفا ه    ا  ه بغالب  خريرة. أو  ي 

 عيعاد، مدا وصدفا ه بر القده الربا يدة الو يفة ةذه صاحلاد   ان من إ  }الداعية{ اسم يستحو وال

عباد ا من اصطفينا ذينال الكتاب أورثنا    عاىل: اهلل يقو 
(1). 

                                                 
 .331ابن القيم اجلوخي، الفوا د، ص - 1
 . 42د. علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
 .11سورة البقرة،آية:  - 3
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 األ بيدددداء  ددددا دعددددا الدددديت  تلددددك دقيقددددة خدددداقة ةهمددددة ليقددددوم  اصدددداد  رهيدددد اد  جمهدددد  إ سددددان فالداعيإإإإة

 يقددوم أن مددن واحلددو اخلددي يعددرف إ سددان أي  ندد    وهددذا رسددالة!!... مددن أعظمهددا فمددا واملرسددلون...

 ةم. مهنة  ا ت أو  ياام على لدعوةا فكرة يلبت الذين أولهك  قصد إ ا إليه... والدعوة بتبليغه

 يلي: ما لغيهم قدوة ليكو وا الدعاة به يتحلى أن جيد ما بع  يلي وفيما

 :واإليثار العفة أإ

 مدا يقدو  أن علدى قدادراد  الدرأ ، مرفدوع ع يد اد  ليظد  النا .. أيدي ة عما الداعية يتعفف أن )ينبغي
 اللسان. مغلو  أو اليد مغلو  رعله أل د عنقه ة مناة حيم  أن دون إباليه، يل م ما يبلا وأن يريد،

 وقدددرة  قددديره مددن يكتسددد مددا بقدددر الددورع، العفددة مددن لنفسدده حيقددو أن الداعيددة يسددتطي  مددا وبقإإدر

 .(2)وإمكا ية(

 فرعطدداهم، سددرلوه   فرعطدداهم  اهلل رسددو  سددرلوا األ صددار مددن أ اسدداد  أن اخلدددري سددعيد أيب فعإإن

 ومدن اهلل، يعفده يسدتعفف ومدن عنكم، أد ره فلن  ي من عندي يكن ماص قا : عنده ما  فذ إذا  ىت

 ص.الصم من وأوس   ياد  عطاءد  أ د أعطي وما اهلل، يصمه يتصم ومن اهلل، يغنه يستغن

  األف : وسعة التسامح إ ب

 ددد بددادةع عددن التوبددة يقبدد  اهلل وأن  ط دداءص آدم ابددن ص دد  أن لعلمدده التسددامحت، بددروح الداعيددة )و تدداخ
 احملبددة إثددارة هددي املصددلحني مهمددة إن   ددد  وبددةص صوا عتددذار بعدد  مددن بعضددهم البعدداد يقبلهددا   فكيددف

 الصددف لتقويددة الصدداحلني  اصددة بددني ل ومهددا عددن فضددالد  القلددوب لتجميدد  عامددة النددا  بددني والتعدداعف

 املؤمن.

 الطريدو ة  نشدر الديت ةالصدغي  األمدور عن التغاقي من ةم بد   الكبي للهدف سعيهم ة والدعاة

 بددداهلل و فدددى اهلل علدددى و و ددد  أذاهدددم ودع والسدددالم: الصدددالة عليددده لنبيددده  عددداىل اهلل قدددا  املسدددية، أثنددداء

و يالد 
(1). 

                                                                                                                                            
 .32سورة فاعر، آية:  - 1
 .115، ص1816عبد البدي  صقر،  يف  دعو النا ، بيوا د املكتد اهسالمي،  - 2
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  رصدداد  بالقليدد  و ضددحي الددبغ ، معدداح و طددرد احلددد و دد رع  فددرق و  رمدد  اهسددالمية الدددعوة إ  

 الكثي.  ي  على

 املهتدين. من يكون أن فعسى عمالد   فسه او شربته املعاح  لك فهم فمن

 الصالحين: بالعاملين الصلة إ ج

 ميددددان ة العددداملني إ دددواهنم علدددى التعدددرف علدددى  رصدددهم دددد اخلددداص سدددلو هم ة الددددعاة  يددد  وممإإإا

 أ واةم... جبملة واه اعة وخيارام د  م الصلة ودوام د الدعوة

 ووعلندددا م  عددداىل: قددا  الوودددود، أسددرار مدددن هددو اإ ددد ددد العامدددة بصددور ه دددد التعددارف هدددذا أن ومعلإإوم

لتعدددارفوا وقبا ددد  خدددعوباد 
 ل ومددداد  أخدددد وهدددو دددد واملتعاو دددة املتجددداورة للمجموعددداا بالنسدددبة  خم ولكنددده ،(2)

 .((3) عاىل اهلل إىل للدعاة بالنسبة

   .املدعوين ة ةارها لعظم الداعية صفاا أبرخ من الدعوة ة احلية القدوة )و عد

   الدعوة: هذه خصائص زأبر  ومن

 بده والتمسدك عمليداد  بالشديء األ دذ ألن املقتدي  إىل به املقتد  من اخلي ا تقا  وسرعة سهولتها، د1
 عندد قناعدة اصد  و طبيقده بداخلي العمد  فمجدرد عليده، والثنداء عنده احلددين من للمدعوين إقناعاد  أ ثر

 ة مشدداهد واقدد  وهددذا جمددرداَ.... مثاليدداد  أمددراد  لدديص وأ دده للتطبيددو، والفعدد  اخلددي هددذا بصددال ية ا  ددرين
 النا .  ياة

 الصددالة عليدده أ ددد هنددا ومددن العمليددة، الدقيقددة األمددور ة سدديما   الصددحة، وقددمان األ ددذ سددالمة ددد2

 رأيتمدوح  ما وصلواص الصالة: ة فقا  واحلج،  الصالة اهسالم أر ان بع  أمته  عليمه ة والسالم

 ص.مناسككم عين  ذواص احلج ة وقا  ص،أصلي

                                                                                                                                            
 41يه ا سورة األ  اب: - 1
 13سورة احلجراا: أيه - 2
 .122نا ، صعبد البدي  صقر،  يف  دعو ال - 3
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 لألمدددور اسدددتجابتها مدددن أ ثدددر العمليدددة لألمدددور اسدددتجابتها وسدددرعة البشدددرية، الدددنفص ة التدددرثي عمدددو دددد3

 بددده ليقتددددي والتحلددد  احللدددو إىل باملبدددادرة  اهلل رسدددو  علدددى سدددلمة{ }أم أخدددارا هندددا ومدددن النظريدددة،

  .(1)عنها( اهلل رقي قالت  ما و ان عملياد، النا 

 اخلدي: إىل ووذ م النا  على الترثي ة فاعلة وسيلة هي) :الحسنة( )السيرة لوكيةالس القدوة *

عظيم  لو لعلى وإ ك (2)(4 القلم: سورة. 

 القا  : در وهلل

 عظيم فعلت إذا عليك عار           مثله و ريت  لو عن  نه  

 اهلل عندد مقتداد   دم   *  فعلدون   مدا  قولدون ملدا آمندوا الدذين أيهدا يدا  عداىل: اهلل قدو  املسلم و س د

 فعلون   ما  قولوا أن
(3). 

 بثمر ده العقد  اقتند  دد والتحسدني بال ييدد دد الفعد  حمبة م  اوتم  فإذا الترثي عناصر  تكام  وبهذا

 يايته. و قو مبلغه، بلا قد يكون الترثر فإن الفع ، فيها يتمث  قدوة إليهما وأقيف وفا د ه،

  بوموره: واإلحاطة المدعو من القرب املبحن الراب :

 در  أو حماقددددرة بيددددنهم رمدددد  فددددال املدددددعو، مددددن قريبدددداد  يكددددون أن الندددداوحت الداعيددددة صددددفاا مددددن إ 

 مدددن لددده حيتدددا  فيمدددا  عليددده ويشدددي مشدددا له لددده حيددد  األو  أسدددتاذه فهدددو منددده، قريبددداد  يكدددون بددد  فحسدددد،

 مددن ودد ءاد  الداعيددة هددذا أن املدددعو يشددعر  ددىت قددرب عددن أ والدده ويددتلمص ملسدداعد ه، ويسددعى اهخددارة،

  النا . ة ويؤثر دعو ه، ة فينجحت القلوب، له و فتحت النفو ، و تقبله الداعية يؤثر و ذا  يا ه،

                                                 
 .213د. حممد أبو الفتحت البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، ص - 1
 .11 الد الدروي ، حنو ذا ية دعوية فاعلة، ص - 2
 .3، 2سورة الصف،آية:  - 3
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 :الداعية  كوين ة النجاح صفاا :الفص  الثالن

 مباحث: عدة وهو

 العمي  واإليما  الوثي  االتصال املبحن األو :

 يالعلم الرصيد املبحن الثاح:

 الواقع وفهم الثقافة املبحن الثالن:

   القدوة وتمثل السمت حسن املبحن الراب :

 الداعية: تكوين في النجاح صفات الفص  الثالن:

 العمي : واإليما  الوثي  االتصال املبحن األو :

ًد  و دددرثياد  واخمدددة، ومعرفدددة صدددحيحة، عقيددددة اه دددان جمدددا  ة التميددد  إ   أهدددم دددد  ددد اع بدددال دددد يعدددد قويدددَا

 منده، اخلوف خديد باهلل، اه ان عظيم الداعية يكون لكي للداعية، بالنسبة األولوياا وأوىل مقوماا

 ة مفكدددر وعقلددده اهلل، بدددذ ر رعدددد لسدددا ه إليددده، اه ابدددة  ثدددي لددده، املراقبدددة دا دددم عليددده، التو ددد  صدددادق
 قدو ام بالنهدار، صو ام ،اخلياا إىل مسابو الطاعاا، ة جمتهد اهلل، للقاء مستحضر وقلبه اهلل، ملكوا

 الصدددالح، و دددت الفدددالح، عندددوان هدددو وهدددذا بددداهلل، الظدددن و سدددن التدددام، اه دددالص ادددري مددد  بالليددد ،

 بالداعيدة فدإذا اهلل، مدن التوفيدو رلد اليت وهي هلل اخلالصة العبودية ملعىن اقيو هو إذ النجاح، ومفتاح

 أفاد.  كلم وإن أصاب،  كم وإن أواد، عم  إن مسدد،

 .(1)والتوفيو( العون منه ليستمد وو  ع  باهلل الوثيو ا  صا  إىل يكون من أ و  لداعية)فا

 أمهية: اجلوا د هذه أ ثر أبرخ أن و سيب املستل ماا، متعدد اجلوا د واس  الباب وهذا

                                                 
 .161د. حممد البيا وح، املد   إىل علم الدعوة د الطبعة الرابعة، ص - 1
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 ونيك أن بد و  به، الشرك عن والبعد هلل، التو يد رريد هو أمر    أسا  باهلل: اه ان عظمة أوالا:
 وأ ا ددده وإلوهيتددده وربوبيتددده بددداهلل يعر فددده مدددا العلدددم مدددن عندددده التو يدددد،  دددالا اه دددان، صدددحيحت الداعيدددة

 عروقه، ة الدماء م  ورري  فسه، أقطار عليه ومتلك قلبه، سويداء ة املعرفة هذه  ستقر وأن صفا ه،

كدم وآراؤه، أفكداره بده فتنضدبط أ والده سدا ر علدى ذلدك ينعكص وأن  بده و  قدوم وألفا ده، ما ده ل بده وا 
 .(1)وأعماله أفعاله

 مدن عبوديتده الت ام) أ ه: املراد بيان ة قا   ين وأعمو، أمش  عبارة ة املعىن هذا القيم ابن وجمع

 إليددده، واللجدددوء إليددده، ا فتقدددار دوام أو هنيددده، واوتنددداب سددديده، أمدددر وامتثدددا  واه ابدددة واخلضدددوع، الدددذ 

 وفيده ورواءد، و وفاد  حمبة بغيه قلبه يتعلو   وأن به، ولياذه به العبد وعياذ ،عليه والتو   به، وا ستعا ة

 بدددالروح ومبدددتالد، معدددا د  وعاصدددياد، مطيعددداد  وميتددداد،  يددداد  و بدددياد، صدددغياد  ،الوودددوه عيددد  مدددن عبدددد أ ددده أيضددداد 

 وفيدده يده،لسدد  لددك ومددا العبددد فددإن لددك، ملكدداد  و فسددي مددا  أن أيضدداد  وفيدده واجلددوارح، واللسددان والقلددد

 وفيده عبددك، علدى إ عامدك مدن  لده وذلدك  عمدة مدن فيده أ دا ما بك  علي   مننت الذي أ ت إ ك أيضاد 

 سديده، بدإذن إ  العبدد يتصدرف    مدا بدرمرك، إ  و فسدي مدا  من  ولتين فيما أ صرف   أي أيضاد 

 قدا : فقدد ذلدك خدهود لده صدحت فدإن،  شدوراد، و   يداةد  و  مو داد  و   فعداد  و  قدراد  لنفسي أملك   وإح

 .(2)( قيقة عبدك إح

 عظيمداد، اه دان مدن  ظدك يكدون أن دون وقبو  متي  أو و وفيو، جناح الداعية أيها لك يتصور وال

 العبوديدة لتحقيدو  سعى أن  بد قليلة، به ومعرفتك واهية، به وصال ك أ د إىل النا   دعو  يف إذ

 وعلدو لربده، ووار ده فر ضد  قلبده، ة اه دان راسخ ربا ياد  داعياد  نلتكو  آ فاد  القيم ابن لك وصفها اليت

 و لو ه. خهوده ة وراقبه وخد ه، حمنته ة إليه وجلر وفقره،  اوته به وأ    ورواءه، أمله به

 اه ددان آثددار خخصدديته علددى فتظهددر عليدده، يددنعكص الداعيددة قلددد ة املتحددرك احلددي اه ددان هددذا إ 

 أبرزها: ومن الصحيحت،

 اهلل: غير عبودية من التحرر إ1

                                                 
 .41ناوحت، دار األ دلص اخلضراء، صد. علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية ال - 1
 .  12ابن قيم اجلوخية، الفوا د، ص - 2
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    دراد  ويصبحت الد يا، خهواا و   األرض، قو     على املؤمن  ا يستعلي عظمى قوة اإليما 
 ة إ  يرمد  و  اهلل، مدن إ  يطلدد و  هلل، إ  يذ  و  اهلل، إ  فاف فال اهلل، إ  عليه أل د سلطان
 مهدددا: البشدددر،  يددداة علدددى يسددديطران أمدددرين أعظدددم ة  بدددي ثي دددر ولإل دددان اهلل، علدددى إ  يتو ددد  و  اهلل،

 احلياة. على واخلوف الرخق، على اخلوف

 أ ددا  بداع و دم املدا ،  دد النددا  خدغ  و دم الرودا ، أعنداق احلددرص أذ   دم ففدى فدال األو  أمدا

 ناملدددؤم أمدددا قلدددو م، وسدددى بربصدددارهم الدددذهد ذهدددد ملدددا ملاقددديهم، و نكدددروا أمدددتهم، و دددا وا مبددداد هم،
 السددماء وة وعددال: ودد  احلددو قددو  قلبدده ة ألن هددذا  مددن بشدديء يتددرثر فددال قلبدده متددأل اه ددان فحقددا و

 وعدون وما رخقكم
 ،(2)لده واخدكروا واعبددوه الرخق اهلل عند فابتغوا الرخق: بيده من يعلم وأل ه  (1)

رخقداد  لكدم  لكدون   اهلل دون مدن  عبددون الدذين إن خيهاد  ذلك من البشر من أ د  لك   وأ ه
(3)، 

  دددي ربدددك ورخق عددداىل: بقولددده ويدددر بط احملددددودة، وقيمتددده الدددد يا ة الدددرخق  قيقدددة يعلدددم ذلدددك وفدددوق

وأبقى
 فاد من له ما لرخقنا هذا إن  عاىل: وقوله ،(4)

(6). 

  الشافعي: وقا 

 قماد  أعدم لست مت وإذا      قو اد  أعدم لست عشت إن أ ا

  فراد  املذلة  ر    ر  فص         فسيو  امللوك مهة مهيت

 خدددامخ، هدددو بددد  ديندددا، ة ريبدددة عقبيددده علدددى يدددنكا أو املدددا ،  اودددة   ذلددده أن للمدددؤمن  كدددن فإإإال

 اهلل، مدن الرخق برن الكام  اليقني عنده يكون أن للداعية بد   ولذلك بيقينه، مستغن   بإ ا ه، مستع   

 األقدددار، وصددنوف األمطددار، مددن رخقكددم مددادة أي : وعدددون ومددا رخقكددم السددماء وة عدداىل: )قددا 

 .(5)والد يوي( الديين والرخق
                                                 

 .22سورة الذارياا، آية: - 1
 .11سورة العنكبوا،آية: - 2
 .11سورة العنكبوا، آية:  - 3
 .131سورة عه، آية:  - 4
 .64سورة ص، آية:  - 6
هد ، 1422م د 2001عية إ ياء ال اث اهسالمي، عبد الرمحن السعدي،  يسي الكر  الرمحن، الطبعة الثا ية، ع - 5

 .1140ص
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 لدددو األمدددة وأن قددددر، مدددن  دددذر ينجدددي   وأ ددده اهلل، بيدددد واحليددداة املدددوا أن املدددؤمن فيقدددني الثددداح أمإإإا

 باهقدددام، لدديص املددوا وأن عليدده، اهلل  تبدده قددد بشدديء إ  يضددروه مل بشدديء، يضددروه أن علددى اوتمعددت

 بددرو  ة  نددتم ولددو املددوا يدددر كم  كو ددوا أينمددا  عدداىل: قددا   مددا باه جددام، ليسددت ةالسددالم وأن

مشددديدة
 و علدددو الددددموع، و نسدددكد القلدددوب،  رردددف فبينمدددا يددديه، عدددن املدددؤمن يتميددد  هندددا ومدددن ،(1)

 بددن  بيددد مدد  يهتددف الشددامخ  ددالطود املددؤمن جنددد احليدداة، علددى  رصدداد  التندداخ ا، و قدددم التوسددالا،

 قا الد: عدي

 مصرعي اهلل ة  ان وند أي على       مسلماد  أقت   ني أبا  ولست

 عالد: أيب بن علي قو  ويتذ ر

 ق در يوم أو ي قدر   يوم     أفر املوا من يومي   أي

 احلذر ينجو   املقدر ومن        أرهبه إ  يقدر   يوم

 بدد  إليدده، والدددعوة احلددو عريددو ة املضددي عددن لتثنيدده  رهبدده أن قددوة  سددتطي  فددال املددوا فددف مل ومإإن

 سدبي  ة املضدحني احلدو علدى الثدابتني الددعاة سدية وجيددد اليقدني، ورسدوخ اه ان لقوة قدوة سينتصد

 اهلل:

 بسكني القلد وا        يكويين سوعاد  متلك قد

 ويقيين إ اح لذر        يرقى لن سلطا ك لكن

 تعالى: اهلل من الخشية إ2

 السداعة مدن وهدم بالغيدد ر دم فشدون الدذين املدؤمنني أوصداف وأبدرخ  اناه آثار أعظم من وهي

مشفقون
(2). 

اهلل إ  أ داد  فشون و  وفشو ه اهلل رسا ا يبلغون الذين
(1). 

                                                 
 .11سورة النساء، آية:  - 1
 48سورة  األ بياء، آية:  - 2
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 مدددن أ دددا واخلشدددية ص،لددده وأ قدددا م هلل أل شدددا م حصإ يقدددو :  يدددن  النددديب ذلدددك ة وقددددوام

 مدددن يتميددد  املدددؤمن الداعيدددة قلدددد واخلدددوف اخلشدددية  عمدددر وعنددددما ةعرفدددة، مقدددرون  دددوف فهدددي اخلدددوف،

 اهلل. حمارم وبني صا به بني حيو  اخلوف ألن والعابثني  الغافلني

 مل فددإن يددراه،  ر دده اهلل يعبددد وأن اه سددان، درودة إىل بدداملؤمن  رقددى الدديت هلل مراقبددة أسدا  والخشإإية
 الرقبدداء، عددن بعيددداد  السددلوك  ضددبط الدديت الضددمي الكددة يووددد املراقبددة واستحضددار يددراه، فإ دده يددراه يكددن

  غد  واألعدني احلدرام، عدن  كدف واأليددي الباعد ، عدن يعدف فاللسان اه ان، بواخع املخالفة ورتند

  ثية. ذلك على واألمثلة  سيد، أو رقيد إىل  اوة دون ذلك و   العوراا عن

 بعددد  عدددن  تدددورع رةدددا بددد  الشدددبهاا، عدددن لت فددد  عليهدددا، ادددرص أن لدددك ينبغدددي رفيعدددة من لدددة وهإإإذه

 الفددددددددرا   ميدددددددددان ة ومنافسدددددددداد  وسددددددددابقاد  للمحرمدددددددداا، هدددددددداوراد   كددددددددون أن عددددددددن فضددددددددالد  املبا دددددددداا،

 فكيدف احلقيقدة، ة وبيدده هلل مهدا إ دا وفداف املخلدوق ألولهما يروى اليت والقوة والتطوعاا،)فاحلو 

اف  .(2)قوة( و  له  و    من وي روى ف 

 هلل:ا بقدر والتسليم الرضا إ3 

 يضر اا بكثي  بلى ولياليها باملصا د، أ داثها  رمي باملتاعد، ا ووة باملصاعد، مليهة )احلياة

 على  كسرا الداعية إ ان عظم و لما واألوفر، األو  احلا ا بتالء من  نا  الدعوة و ياة يسر، و 

 بده، والرقدا اهلل، بقددر  داناه مدن عندده ألن الباليدا   ميداا  سده ة وها دت الرخايا،  صا  صالبته

 اخلددالو  كمددة بعدد  فيدده ويلددتمص مصدديبته، فتهددون األوددر بددالء  دد  ة حيتسددد جيعلدده مددا لدده والتسددليم

 ة ويترمدد  ع مدده، ويشددتد فيقددو  احملددن عوايددا ة املددنحت معددامل إىل وينظددر ويسدد و ، ربدده فيحمددد ورمحتدده
 األم . من و ور الطمر ينة من بروح فينطلو فيها ويايته احلياة  كمة

 .(3)البالء( و عا م األعداء،  كالد وإن قلبه إىل للير  مد     املؤمن الداعية إ 

                                                                                                                                            
 38سورة األ  اب،آيه:  - 1

 .131م، ص1881ابن قيم اجلوخية، الفوا د، الطبعة األوىل، الرياض، دار ابن    ة،  - 2

 .65وحت، صد. علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية النا - 3
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 بدده، اه ددان وعظدديم  عدداىل، بدداهلل الصددلة و سددن والعطدداء املبددادرة أساسددياا أو  أن  دددرك أن بددد ) 

 تهم ددد  دددان هلل، أ لصدددوا عنددددما الصددداحل السدددلف  دددان وهكدددذا منددده، واخلدددوف عليددده، التو ددد  وعيددد 

 بداهلل الصدلة فقدوة الندا ، مدن الفهدام  دا يهددي الكلمدة ليقدو  مدنهم الوا دد وأن مدؤثرة، موعظة ورؤيتهم

 .(1)اهلل( ذ  ر رؤي إذا واس  بن حممد الصاحل الرو   ان  ما ا  رين، ة والترثي التوفيو رلد

 املددددؤمن مددددن اهلل إىل دوأ دددد  ددددي القددددوي املددددؤمنوص قويدددداد  ليكددددون اه ددددان خاد إىل حيتددددا  الداعيددددة إ 

 أصدابته وإن خدكر، سدراء أصدابته إن  دي، لده  لده أمدره إن املدؤمن ألمر عجباد   ي،    وة الضعيف،

 مسلم. رواه صللمؤمن إ  أل د ذلك وليص صم، قراء

 اهلل بددذ ر لسدا ه وينطدو ا  طدالق، اسدتهناف وقدوة التحمدد ، بقدوة الداعيدة قلدد يد ود اه دان خاد إ 

راوعدون إليده وإ دا هلل إ دا قدالوا مصدبية أصدابتهم إذا الذين من ويكون
 أودر املصديبة مد  لده فيكدون ،(2)

 جمهولدة،  عدم  ا  سي  اهرة  ر اا إ  الكون  ظام ة املصا د أر  ما يقو :  اله ولسان ومنفعة،

    ددىت فالاددمي مددن النددا  بدده اهلل ينبدده مددا املصددا د هددذه مددن يكددون مددا و ثددياد  الغيددد، وراء مددن  دد ا   
 وقعفنا. وهلنا من املصيبة ولكن املصيبة، هي الناخلة فليست منها، أخد ة يقعوا

 هلل: اإلخالص إ4

 إ ا يددددة، قددددوة احلقيقددددة ة وهددددو اهلل، إىل داع   أي وأسددددا  العبددددادة ولبدددداب الدددددين روح هلل )اه ددددالص

 عدن ير فد  وأن الشخصدية، املصداحل مدن يتجدرد أن إىل دد وخد وذب بعد د صا به يدف   فسي، وصراع

 فاملخلصددددون خددددكوراد، و  ودددد اءد  ورا دددده مددددن يبغددددي   اهلل، وبدددده عملدددده مددددن يقصددددد وأن الذا يددددة، الغايدددداا

 فمعداملتهم هلل، وبغضدهم هلل، و دبهم هلل، ومدنعهم هلل، وعطداءهم هلل،  لهدا وأقواةم هلل،  لها أعماةم

  فددوق وأمهيتدده أ ددد،  دد  مددن عليدده وأووددد لدده لدد مأ للداعيددة واه ددالص و ددده، اهلل لوودده وباعندداد   دداهراد 

الدين له خملصني اهلل ليعبدوا إ  أمروا وما اهلل ألمر استجابة وهو أمر،   
(3))(4). 

                                                 
 .20 الد الدروي ، حنو ذا ية دعوية فاعلة، ص - 1
 .165:، آيةسورة البقرة - 2
 .6، آية: سورة البينة - 3
 .61ي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، صد.عل - 4
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 املدداء جيتمدد   مددا إ  النددا  عنددد فيمددا والطمدد  والثندداء املدددح وحمبددة القلددد ة اه ددالص جيتمدد  ) 

 واحلوا. والضد والنار،

 علدى وأقبد  اليدر ، بسدكني فاذحبده أو د  الطمد  علدى فرقب  اه الص، بطلد  فسك  دثتك فإذا

 الثندداء ة وال هددد الطمدد  ذبددحت لددك اسددتقام فددإذا وا  ددرة، الددد يا عشدداق خهددد فيهمددا فاخهددد والثندداء املدددح

 اه الص. عليك سه  واملدح

 واملدح  الثناء ة وال هد الطم  ذبحت علي   يسه  الذي وما :قلت ف ذا

 ويشدني ذمدة ويضدر ويد ين مد ده ينفد  أ دد لديص أ ده علمدك عليدك فيسدهله الطمد  ذبدحت أما :قلت

 إ  ذلدك علدى يقددر ولدن ذمده، ة الشدني و د  مد ده ة الد ين  د  مدن مدح ة واريد و ده، اهلل إ 

 .(1)مر د( يي ة البحر ة السفر أراد  من  نت واليقني الصم فقدا فمىت واليقني، بالصم

يوقنون بآيا نا و ا وا صموا ملا برمر ا يهدون أ مة منهم ووعلنا عاىل: قا 
(2).   

 سدددبحا ه اهلل إفدددراد هدددو العمددد  قبدددو  عليددده ويتوقدددف و عددداىل، سدددبحا ه اهلل يريدددده الدددذي )واه دددالص

 بدذلك يقصدد   الشدوا د، عيد  مدن و صدفيتها النيدة ورريدد سدواه، دون  دا وقصدده والعبدادة، بالطاعة

 خملصداد  أعبدد اهلل قد  و عداىل: سدبحا ه قا  (3)اهلل( إىل  ا التقرب سو  آ ر معىن أي أو والثناء املدح

ديين له
(4). 

 اهلل، لرقدا سدبد ذلدك قبد  وهدو سدريعاد، قبدو د  وللددعوة مدؤثرة،  يويدة للكلمداا جيع  )واه الص

 .(6) وفيقه( و ي 

                                                 
 .331ابن قيم اجلوخية، الفوا د، ص - 1
 .24:، آيةسورة السجدة - 2
 . 11ية، ص اوي بن داي  السلطان، دلي  الداع - 3
 .14سورة ال مر، آية:  - 4
 .50علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 6
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  قددو  رةددا فيدده، سدديبارك سددبحا ه اهلل فددإن الد قلددي  ددان لددو  ددىت عملددك ة أ لصددت لددو أ ددك )و ر ددد

 هددذا معاملددة ة إليهددا اتددا   نددت  ثددية عرقدداد  عليددك اهلل فيسدده  الشددخا هددذا ة  ددؤثر وا دددة  لمددة

 .(1)الشخا(

 مددن يتطلدد  و  رقدداه، إ  ورا هددا مددن يروددو فددال دعو دده، ة هلل النيددة فلددا أن الداعيددة علددى )وجيددد

 .(2)د يوية( اف من أو خخصية مكاسد إىل  الةا

 باهلل: الصلة حسن ثالثاا:

 علدددى واملداومدددة باألذ دددار، وا خدددتغا  النوافددد ، مدددن وا سدددتكثار الفدددرا  ، إقامدددة  دددا والمقصإإإود

 والطاعداا  القربداا مدن ذلدك ويدي والربا يدة، املناواة على واحلرص القرآ ية، التالوة و ثرة ا ستغفار،

 عليهدا،  رصده ة متي ه من مناص و  مو ه، وبني بينه صلة الصالةف الداعية، به يتقو  خاد العبادة ألن

 فسدعيد سدالفة، قددواا ذلدك ة ولده اجلماعدة مد  وخدهودها ةدا، و طويلده فيها، و شوعه إليها و بكيه

 سنة(. أربعني عاعة ة الصالة فا ته )ما املسيد بن

 قلدوب قوا وهو ع   ، .منعه ومن أ ص ، أعطيه من الذي الو ية منشور فهو املن لة عظيم والذكر

 ةدددا األوسددداد  عطلدددت إذا الددديت ديدددارهم وعمدددارة قبدددوراد، ةدددا األوسددداد صدددارا فارقهدددا مدددىت الدددذي القدددوم
 الطريدو، قط داع بده يقدا لون الدذي سدال هم وهو بوراد، صارا عنه  عطلت إذا اليت ديارهم قبوراد،وعمارة

 القلوب. منه ا تكست فارقهم مىت الذي قامهمأس ودواء احلريو، التهاب به يطفهون الذي وماؤهم

 ثياد  ذ راد  اهلل اذ روا آمنوا الذين أيها يا إليه ينتهي  د بال املطلوبة العبادة والذكر
(3). 

 رقى لعلك النهار وأعراف فسبحت اللي  آ اء ومن به ختتا وقت وبال
(4). 

وقعوداد  قياما اهلل يذ رون الذين من يستثىن  ا  وبال ونو م لىوع ًد
(6). 

                                                 
 .21د. عبد الرمحن العايد، الدعوة الفردية، ص - 1
 .161حممد البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، ص - 2
 .41:ية، آسورة األ  اب - 3
 .130:، آيةسورة عه - 4
 .81:يةآ ،سورة آ  عمران - 6
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 املال كدة وةباهداة يعملدون،  املصدطفى وبوصدية ير عدون، اجلنة رياض ة السابقون هم والذاكرو 

 يسعدون.

 أمتده وأ دم مدرة، سدبعني والليلدة اليدوم ة يستغفر  املصطفى و ان األذ ار أعظم من واالستغفار

    يددن مددن ورخقدده فرودداد، هددم    دد  ومددن خمرودداد، قدديو  دد  مددن لدده اهلل وعدد  ا سددتغفار لدد م مددنص أن
 ص.حيتسد

 ذ به. اهلل ليمحو ا ستغفار من له بد و  قلبه، اهلل ليحيي األذ ار من للداعية بد فال ولذا

 و  اللسان بفصا ة النجاح ليص إذ الداعية، جناح أسباب أعظم من اه اح التمي  أن والخالصة
 خدك و  أوليداءه، بده فدا الدذي اهلل بتوفيو ذلك ب وق ذلك م  هو ب  األعوان،  ثرة و  المهان قوة

 أعمددو، بدداهلل خددعورهم يكددون أن بددد   سددبيله، إىل النددا  لدددف  هلل أوقدداام يكرسددون الددذين الدددعاة أن

   أوثو، به وار باعهم

 أوقحت. به ورقابتهم أدوم، به وخغلهم

 مدد  التفاعدد  عددن بعيددداد  األورادو  العبدداداا علددى  ر كدد  ا ع اليددة  ريددد و  إجيابيددة، رو ا يددة  ريددد ونحإإن

 الشددهادة و سددتهدف للتضددحية افدد ه إجيابيددة رو ا يددة للداعيددة  ريددد ومعا دداة، مهددوم مددن فيهددا ومددا احليدداة

 ومعا دداة  دددقيو عمليددة ة رقدداه مددواعن  دد  يال ددو يوميدداد  هاوسدداد  لتغددذو اهلل رقددا إىل احلاوددة و عمددو

 هددم إىل ذا دده دا دد  ة فتتحددو  ومطاحمدده، القا ددهع وة ومشدداعره، أفكدداره ة عقيد دده، ة يعددي  رعلدده

 أساسه. على منها موقفه وحيدد  الله، من األخياء يراقد متحرك يومي

 و ثدياد  املهدم، اجلا دد  دذا العناية ة اهسالمية واجلماعاا الدعاة بع  لد   اهر  قصي وهناك

 بعد  يدر  املدرء صدار ولدذا هدا،ويي  والسياسدية الفكريدة باجلوا دد العناية  ضخم بسبد ذلك يكون ما

 و لدد   بددي  طددر خددك   وهددذا بدداهلل، وصددلتهم معددرفتهم ة مقصددرون وهددم الدددعوة إىل ينتسددبون مددن

 عظيم.

 سددبحا ه اهلل يطددرح  ددىت لتحقيقهددا مندده العددون وعلددد بدداهلل ا سددتعا ة مددن بددد   بدداهلل الصددلة )ولددذا

 .(1)النا ( قلوب ة هيبتك
                                                 

 .28د. عبد الرمحن العايد، الدعوة الفردية، دار النشر، ص - 1
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 علدددى اجلدددوارح وعكدددوف والتعظددديم، بددداهوال  وذ دددره حمبتددده، علدددى القلدددد عكدددوف ذلدددك وحقيقإإإة)

 .)(1) لرسوله واملتابعة له بإ الص عاعته

 العلمي: الرصيد املبحن الثاح:

 إقدافة املشدكالا، وعدو  التسداؤ ا، إوابة الداعية عند النا  جيد  ىت فيه بد   العنصر )وهذا

 الواق . حبقا و ويبصرهم الشرع أ كام النا  الداعية يعلم  ا اليت العدة فإ ه ذلك، إىل

 الباعد ، مدن احلدو يعدرف  اللده ومدن الشدبهاا، و فنيدد اهقنداع علدى قادراد  الداعية يكون أيضاد  وب 

 .(2)و شرها( عرقها وحيسن وحماسنها، الشريعة مقاصد ويفهم احلرام، من واحلال 

 ة ورافدد دعو ده ة لده عو داد  كذلد  دان ويدد، ثقداة وخاد مناسدد، عملدي رصديد للداعيدة  دوفر )فإذا
 .(3)الذا ية( ومبادر ه جنا ه روافد

  لدك أن لكدن خمدتا، علدم عالدد أو عاملداد  يكدون أن بالضدرورة يعدين   يدراد الدذي الشرعي )والعلم

 مل يددد التطلدد  ذلددك ويبقددى الشددرعية، العلددوم مددن مناسددبة قاعدددة  لددك وأن والقددراءة، البحددن علددى القدددرة

 .(4)الشرعي( العلم من رصيده دةل يا التحصي  من

  مددا ذلددك، ة الصددواب ويددروحت اخلالفيددة املسددا   وحيقددو يقددرأ ويبحددن جيتهددد أن للداعيددة بددد )فددال

 .(6)والعقيدة( اه ان قضية مث  األولوياا يتفهم يبدأ أن الداعية على

 اخلدياا، إىل اد مسدارع بالواوبداا عدامالد  يكون أن منه ينتظر والداعية عظيمة، للعم  العلم وأهمية

 وادذر فعلده علدى و عدني أودره، ة و ريدد حبمكده  عرف للعم  مقدمة والعلم التطوعاا، على موا باد 

  ر ه. من

                                                 
 .425ابن قيم اجلوخية، الفوا د، دار ابن    ة، ص - 1
 ، دار األ دلص اخلضراء.55علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
 ، دار القاسم. 21 الد الدروي ، حنو ذا ية دعوية فاعلة، ص - 3
 ، دار عيبة.11، مقا ا ة ال بية، صحممد الدوي  - 4
 ، دار عيبة اخلضراء.156 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، ص - 6
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 علدى  دالد  العلدم  ان العلم عن قاصراد  العم   ان فإذا للنجاة، العم  يراد  ما للعم  يراد )والعلم

 ي الد. صا به رقبة ة صارو  ذ  د، وأورث  الد، عاد علم من باهلل و عوذ العامل،

 ولددو  علددم، يطددد مل العمدد  فلددو  العلددم، يايددة والعمدد  العمدد ،  ددادم العلددم احلكمدداء: بعدد  قإإال

 .(1)فيه( خهداد  أدعه أن من إ    أ د به، وهالد  احلو أدع وألن عم ، يطد مل العلم

 و ددد   األفهدددام،  ضددد   دددا عظددديم،  طدددي مكمدددن الددددعاة صدددفوف ة العلدددم قلدددة أن خدددك مدددن ومإإإا

 ة واأل طددداء وا راء األفكدددار ة ا حنرافددداا واصددد  الشدددبهاا، و لتدددبص اخلصدددام، وحيتددددم األقددددام،
 واألداء. العم 

 قبدد  الروددا   هددور  فهددم مناقشددة إىل املسددارعة األيددام هددذه لإلسددالم العدداملني فددن أ ددم مددن )ولعدد 

 الفقهدددداء، ا ددددتالف يناقشددددون ريددددوالط أو  ة هددددم مددددن و ددددر  الكافيددددة، املعرفددددة و  الكدددداة العلددددم بلددددوغ

   وهددم والروددا  واملواقددف اجلماعدداا علددى األ كددام ويقيمددون املددرأة  الفددة و كددم ا  دداد، وأ اديددن
 .(2)عمالد( الشوط أو  وة فكراد، الطريو أو  ة ي الون

 له اخللو، دمن الدين، قوي العلم، عميو ا عالع، واس  يكون أن العصر هذا ة للداعية بد فال
 والفهددم والشددرعي العلمددي الترصددي  إىل يتجدده وأن والفنددون، العلددوم بسددا ر وعنايددة املتددون، حبفددا هتمدداما

 الصاحل. السلف وأقوا  والسنة الكتاب على املبين

  قدددد  أوددد  مدددن العدددامل، أحنددداء  افدددة ة واملسدددلمني اهسدددالم أ دددوا  معرفدددة إىل واهدددداد  يسدددعى )وأن

 .(3)الديار(  لك ة سالميةاه الدعوة و ع ي  الصحيحة، العقيدة

                                                 
 .18اخلطيد البغدادي، اقتضاء العلم للعم ، ص - 1
 .10عمر بن علي باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
 .11  -11 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، ص - 3
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 وثمرت : العلم ضلف*

 الطالدد، فيده وودد   علدد مدا وأفضد  الرايدد، فيده ريدد مدا أخرف العلم أن يوقن أن للداعية بد ال

 الكاسد. واقتناه  سبه ما وأ ف 

  الدين ة بالتفقه إ  يتم   اهسالمي الشرف أن على  د  الناصعة والحقيقة

 ة يفقدده  ددياد  بدده اهلل يددرد مددنص وسددلم: عليدده اهلل صددلى الندديب قددا  قددا : هعندد اهلل رقددي معاويددة )عددن
 الددين ة يتفقده مل مدن أن احلددين )ومفهدوم العسدقالح:  جدر ابن قا  ،(1)صبالتعلم العلم وإ ا الدين،

 .(2)اخلي(  رم فقد

 أو ددوا والدذين آمندوا لددذينا اهلل يرفد   : عداىل قولده ووفددو الربداح امليد ان ة الرفدد  الداعيدة حيدوخ وبدالعلم

درواا العلم
(3). 

 عريقداد  سدلك مدنص الرسدو :  ددين ة الثابتدة الربا ية باخليية  ظي العلم عريو الداعية سلك وإذا

 ص.اجلنة عريو من عريقاد  به اهلل سه  علماد  فيه يلتمص

  ماسدداد  جمتمعدده ة يكددون فإ دده العلددم علبددة سددلك ة وا دددر  العلددم، مددن وافيدداد   ظدداد  الداعيددة  ددا  وإذا

 الندددا   اودددة الظلمددداء، ة يهتدددد   دددم السدددماء، ة النجدددوم ةن لدددة األرض ة الفقهددداء إن بددده، يهتدددد 

 وا باء. األمهاا عاعة من عليهم أفرض وعاعتهم والشراب، الطعام إىل  اوتهم من أعظم إليهم

 علددى واحلددن القضددية يدددلتر  القددرآح األمددر ودداء العلددم أمهيددة )ولعظددم العمددران: حممددد بددن علددى قددا 

 خدح رب وقدد  و يدده إليددك يقضددى أن قبدد  مددن بددالقرآن  عجدد  و   عدداىل: قددا  .(4)العلددم( مددن امل يددد

علماد 
(6). 

                                                 
 .42صحيحت البخاري،  بن أيب مح ة األ دلسي، ص خمتصر - 1
 (.1/200ابن  جر العسقالح، فتحت الباري، دار التقو  لل اث ) - 2
 .13سورة اجملادلة:  - 3
 .16علي بن حممد العمران، املشوق إىل القراءة وعلد العلم، ص  - 4
 .114:، آية سورة عه - 6
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 النددا   علددم أن مددن أفضدد  خدديهاد  العبددادة مددن أعلددم ]  الثددوري: قالدده مددا العلددم فضدد  أبددرخ مددن )ولعدد 

 .(1)العلم[(

 المطلوب: العلم*
 العلدددم متدددام الددددعوة خدددرط مدددن ولددديص العلدددوم، لكددد  وامعددداد  عاملددداد  الداعيدددة يكدددون أن بالضدددرورة )لددديص

 مددن علددم مددن  دد  بدد  يدديهم، دون و دددهم بالعلمدداء خمتصددة الدددعوة وليسددت مندده، بعيندده قدددر واسددتيفاء

 األمددر يكددن مل وإذا عندده، هنددي  رمتدده د  وعددرف منكددراد  علددم مددن و دد  إليدده، دعددا خدديهاد  اهسددالم أ كددام

 املنكر. عن والنهي باملعروف األمر وماا ،الدعوة  عطلت  ذلك

 بقددر مطالد والتعليم وال بية واهرخاد للوعا  صدر وقد الداعية أن  درك أ نا إ  البيان هذا ومع

 .(2)ةا( ويؤهله مهمته على بعينه والثقافة العلم من

 أن  قصدددد و  بددد  ا وتهددداد، درودددة إىل وصددد  اه سدددان يكدددون أن  قصدددد   العلدددم  قدددو  )وعنددددما

 إ  خديء إىل  ددعو   أ دك املهدم  علمها، أ ت برخياء إ سا اد   دعو رةا   متمكن، علم عالد يكون

 .(3)رهله( لشيء  دعو   علم، فيه وعندك

  لدك أن لكدن خمدتا، علدم عالدد أو عاملداد  يكدون أن بالضدرورة يعدين   يدراد الدذي الشرعي )والعلم

 مل يددد التطلدد  ذلددك ويبقددى الشددرعية، العلددوم مددن مناسددبة قاعدددة  لددك وأن والقددراءة، البحددن علددى القدددرة

 .(4)الشرعي( العلم من رصيده ل يادة التحصي  من

 يلي: ما له وأق ح األساسية، الشرعية العلوم من األدىن احلد عنده يكون أن للداعية وأرى 

 أهدد  مددذهد علددى رخمتصدد معتمددد  تدداب مددن العقيدددة أصددو  يددتعلم أن اإلسإإالمية: العقيإإدة علإإم إإإ1

  يمية.  بن الواسطية( )العقيدة أو قدامة،  بن ا عتقاد( )ملعة  كتاب واجلماعة السنة

                                                 
، ععية إ ياء ال اث، الطبعة 61له، اقيو ال هيي، صابن عبد الم، صحيحت وام  بيان العلم وفض - 1

 م.2000الثا ية،
 .15د16علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
 .30عبد الرمحن العايد، الدعوة الفردية، ص - 3
 .11حممد الدوي ، مقا ا ة ال بية، ص - 4
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 وأسددباب الكلمدداا، معدداح علددى يشددتم  موثددوق مددوو   فسددي علددى يطلدد  أن التفسإإير: علإإم إإإ2

  ثي(. ابن ) فسي مث  اهعا  واملعىن الن و 

 صددحيحت )خمتصددر مثدد  املختصددرة اجلامعددة احلدددين د تدد مددن  تابدداد  يدددر  أن الحإإديث: علإإم إإإ3

 مسلم(. صحيحت )خمتصر أو البخاري(

 األبدواب مدن حيتاوه ما يضيف وقد واملعامالا، العباداا فقه ة خمتصراد  يدر  أن الفق : علم إ4

 املعتمة. األربعة املذاهد من مذهد على

 ومدن هشدام( ابدن سدية )ادذيد  مثد الرسدو  سدية ة خمتصدراد  يددر  أن والتإاريخ: السيرة علم إ5

 األقد  علدى يطدال  أن للداعيدة ودداد  املفيدد ومن للمبار فوري، املختوم( )الر يو النافعة املعاصرة الكتد

 و سدددن العصدددور لسدددا ر مشدددو  خدددا ر حملمدددود اهسدددالمي التددداريخ سلسدددلة وة الراخددددين اخللفددداء  ددداريخ

 باملقصود. يفي عرض

 أو عثيمدني ابدن للشديخ األصو ( )خمتصر مث  الفقه أصو  ة صراد خمت يدر  أن العلوم: مفاتيح إ6
 العلوم.  تد من وييه لألخقر، للمبتد ني( الفقه )أصو 

 الباليدة ة و دذا اهعدراب(، )ملحدة أو )ا وروميدة(  دد النحدو ة خمتصراد  يدر  أن اللغة: علوم إ7

 اجلارم. لعلي الواقحة( )البالية مث  واألدب

 :إإهاأهم عامة إرخاداا إىل فيها الداعية حيتا  ألساسيةا العلوم )وهذه

 األصعد. إىل األيسر ومن األعلى، إىل األدىن من علم    ة التدر  د1

 العلددوم فهددذه و ددده، اجملددرد ا عددالع علددى يعتمددد وأ  فندده ة  دد  الشدديوخ عددن التلقددي علددى احلددرص ددد2

 فخطدره  تابه خيخه  ان من قي : و ما وا عالع، بالقراءة فيها يكتفى واجملالا  الصحف ليست

 صوابه. من أ ثر
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 ا سددتفادة قبدد  خدديخ إىل خدديخ ومددن متامدده، قبدد  علددم إىل علددم مددن ا  تقددا   ددرك أو واملالخمددة الصددم ددد3

 .(1)إ كامه( قب   تاب إىل  تاب ومن منه،

 اهتمدام لده ،اخللدو دمدن الددين، قدوي العلدم، عميدو ا عدالع واسد  يكدون أن الداعيدة علدى )وجيد

 الكتداب على املبين والشرعي العلمي الترصي  إىل يتجه وأن والفنون، العلوم بسا ر  وعناية املتون حبفا

 .(2)والسنة(

                                                 
 دار األ دلص اخلضراء.، 16علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، ص - 1
 ، دار عيبة اخلضراء.110 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، ص - 2
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 الواقع: وفهم الثقافة الثالن: املبحن

 الرو يدة العددة جبدوار الفكرية العدة هي ألهنا واسعة، ثقافة من و عاىل سبحا ه اهلل إىل للداعية بد ال

 هدذه قدمن ومدن ،دعو ده ة بداهراد  جنا داد  يدنجحت  ىت الثقافاا من جمموعة إىل حباوة فهو ية،واأل الق

 :الداعية عند كون  أن ينبغي اليت الثقافاا

 إليده، يددعو الدذي اهسدالم يعدرف أن بدد   اهسدالم إىل يددعو الدذي )فالداعيدة :اإلسالمية الثقافة إ1

  الو ده على  ريا ويكون ب  حيفظه، أن يستطي  ما قدر فيحفا القرآن وأوةا الشرعية العلوم ويتعلم

 القصدددا منددده ويسدددتخر  ،(1)وباليدددي( وعلمدددي بيددداح إعجددداخ فيددده مدددا ويتنددداو  و ددددبر و شدددوع بترمددد 

  دد  وعافيددة الطغدداة، قصددا مددن أو السددابقني األ بيدداء قصددا مددن سددواء منهددا يسددتفيد الدديت واأل ددداث

 منهم. وا د

 مدددن خددديء فيددددر  لددده واملبنيدددة القدددرآن خدددار ة ألهندددا نبويدددة ال السدددنة مدددن  صددديد لددده يكدددون وكإإإذلك

 املواقددي  أهددم و ددذلك  ددا، ملمدداد  يكددون أن ينبغددي الدديت األ كددام أهددم ويدددر  والسددية والفقدده احلدددين

 النا . عنها يسر  ما عادة اليت واأل كام

 أو ةدا العدد  شداهدوال عمهدا وديدوان أ داثها وسج  البشرية ذا رة هو فالتاريخ التاريخية: الثقافة إ2
 منده وا ستفادة دراسته على حيرص أن الداعية فعلى لذلك السابقني رارب  الصة أيضاد  وهو عليها،

 :(2)التالية األمور بع  التاريخ دراسة ة الداعية له ينبه أن ينبغي واا العملي، الواق  ة

 التاريخ. ة عظمةال ومواق  العم رؤو  وإ ا التاريخ و  ياا وعي هم جيع  أ  أد

 موقوعه. ختدم اليت التارفية للوقا   يقا وعي ذا يكون أن د ب

 واملصلحون. والدعاة العلماء و اصة األبطا ، ومواقف الروا  بسي يعىن أن د  

 بالتاريخ. والوقا   احلوادث يربط أن د د

                                                 
 م.1881، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثاح عشر، 11القرقاوي، ثقافة الداعية، ص - 1
 .102املصدر  فسه، ص - 2
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 :(1)اه سا ية الثقافة د3

 والفلسفة. وا قتصاد وا وتماع النفص علم مث  اه سا ية بالعلوم ا ن  سمى ما )وهي

 أمور: لعدة مهمة الثقافة هذه وتعد

 اه سان. هو موقوعها ألن الدعوة  ةوقوع عالقة ةا أن أد

 من و ءاد  وأصبحت العلوم،  ذه  ثقفوا الذين وخباصة النا  فهم على يعني العلوم  ذه اهملام د ب

 عقوةم(. قدر على النا  فاعد أن بد   والداعية الفكري،  كوينهم

 :(2)املعاصرة الثقافة د4

 }املذاهد  تاب أوسعها ومن واملاسو ية والبعثية والقومية  الرأ الية املعاصرة: الفكرية املذاهد أد

 قطد. حملمد املعاصرة{ الفكرية

 وأسدددداليبهم،  ططهدددم ومعرفدددة للصددددهيو ية، العملدددي والددددور الفكدددري، الغدددد و املعاصدددر: الواقددد  دددد ب

 .ومؤسسا ه بالتنصي اهملامو 

 } اقر ة موفور وهذا أقلياام وأوقاع أ بارهم ومتابعة املسلمني أ وا  معرفة أ ر  وهة ومن

 وريشة. علي للد تور اهسالمي{ العامل

 املعاصرة: اهسالمية احلر اا واق  د  

 ة خدددو ي مدددا  ب ددد اةندددد ة اهسدددالمية اجلماعدددة  ر دددة مثددد  اهسدددالمي العدددامل ة واقعهدددا ومعرفإإإة
 اهسالمية. احلر اا من وييها  ر يا، ة اهسالمية احلر ة إ دو يسية،

                                                 
 .121ثقافة الداعية، ص - 1
 .141، ثقافة الداعية، ص11مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
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 القدوة: وتمثل السمت حسن الراب : املبحن

ًد  يكددون أن قبدد  وسددلو ه برعمالدده قدددوة الددداعي )إن  أثددراد  يدد ك واةدددي والفعدد  بقولدده، للنددا  مووهدداد

 الصداحل واةددي احلسدن السدمت اقيدو إىل اليدوم الدداعني أ دو  فمدا القو ، أثر من أعظم النفص على

 .(1) فوسهم( ة

 املسدتو  علدى يكون أن بالداعية فحري و صرفا ه، برفعاله يقتد  قدوة النا   ظر ة الداعية )فإن

 .(2)والسلوك( الدعوة ة منهجهم وة سيهم ة اةد  وأ مة باأل بياء مقتدياد  الال و

 يطالدددد أن وقبددد   ددداجملهر، عليددده الندددا  وعدددني املال ظدددة، موقددد  والعامدددة اخلاصدددة الداعيدددة )و يددداة

 عدن والعامدة اخلاصدة  يا ده يصدون وأن  فسده، عدن والتهمدة الغيبدة يرفد  أن فعليده الغيبدة مدثالد  ب ك النا 

 .(3)يشينها( ما   

 السدمت  سدن من والسالم الصالة عليه  ان ولذلك املدعوين، عند اةيبة يورث السمت وحسن

 و عاىل. سبحا ه اهلل أوامر    ة صفا ه، ة  المه، ة  لقه، ة األرض على  شي  اد قرآ و ر ه

 النددددا  ة يددددؤثر  ددددىت ، اهلل رسددددو  امتثلدددده الددددذي احلسددددن اخللددددو  ددددذا يبتدددددئ أن الداعيددددة )فعلددددى

 الكسداىل وأ صداف القاعددون  الدة إىل ينظر جمتمعه، ة قدوة اةمة صا د )ألن به يقتدون وجيعلهم

 مدن وع ددم ا تهدى قدد القد دة الكتدد ة مسدطوراد  أمدراد  يظنو ده  دا وا مدا ويدرون  مته، فيقتدون  رونوالفا

 .(4)أمثاةم( قرب وحم  للنا  رم اد  الشخا هذا فيظ   ياام، ة متحققاد  واقعاد  يرو ه النا ، د يا

                                                 
 . 21حممد الدوي ، مقا ا ة ال بية، ص - 1
 .21 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، ص - 2
 .51مهام عبد الر يم سعيد، قواعد الدعوة إىل اهلل، دار العدوي، ص - 3
 ، دار األ دلص اخلضراء.48د. حممد موسى الشريف، اةمة عريو إىل القمة، ص - 4

 



   
61 

 الدعوة اارسة ة النجاح أساليد الراب : الفص 

 دعوت  في والتدرج المدعو أحوال مراعاة األو : املبحن

 الدعوة في الحكمة مع الجرأة الثاح: املبحن

 واالبتكار االستمرار الثالن: املبحن

 للتضحية االستعداد الراب : املبحن

 والتقويم المتابعة على القدرة :اخلامص املبحن

 الدعوة: ممارسة في النجاح أساليب الراب : الفص 

 دعوت : في والتدرج دعوالم أحوال مراعاة األو : املبحن

 ة اسدددتقرا الددديت األعدددراف وإن سدددهالد، لددديص أمدددر ومرلوفاادددا ميوةدددا عدددن و قلهدددا النفدددو   غيدددي )إن
 ردذرا الديت السدلو ياا ة والعداداا  ووده، دعدوة أو يصددر ألمدر  تغي   عليها النا  و واعر العقو 

 التددر  وهدي للددعاة، مهمدة  قيقدة دراكإ مدن بدد فدال ولدذا وليلدة، يوم ة ابتالعها يتصور   و رسخت

 .(1)ا ستجابة( و صو  للتغيي خمان  

 فداألمي النا ، عند قبو  ةا يكون دعو ه فإن مناخةم، وأ  ةم النا ، مقاماا الداعية عرف )وإذا

 السددددلطان،  صدددديحة عددددن ختتلددددف العددددادي الرودددد  و صدددديحة عاليددددة، خددددهاداا حيمدددد  مددددن عددددن فتلددددف

 ولدتكن والوقدت، والتوويده األسدلوب حيدن مدن لده النصديحة  وصدي  ة يديه عن فتلف اجلاه وصا د

 .(2)العال ية(  صيحة من حيذر وأن وبينه بينه النصيحة

                                                 
 ، دار األ دلص اخلضراء.121وماا الداعية الناوحت، صعلي بن عمر باد دح، مق - 1
 ، دار عبية اخلضراء.13 اوي بن السلطان، دلي  الداعية، ص - 2
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 .(1)من ةم( النا  ين   وأن و فاواا، النا  مستوياا مال ظة الداعية )فعلى

 ة: افع  الصة وهذه فيها، بالتدر  واأل ذ مراعااا يل م  ثية أمور وهناك

   الطبائع: مراعاة إ1

 حيتددا  ذلددك و دد  الشخصددية، وعبددا عهم وفهمهدم عملهددم ة بعدد ، عددن بعضددهم فتلددف الندا  إن

 أ واع: ثالثة على املدعوين فإن مراعا ه، إىل الداعية

 باحلكمة. دعو ه إىل فيحتا  البصية قلي  ياف  ولكنه اخلي، ة الرايد د

عر،ض د
 
 وال هيد. بال ييد احلسنة املوعظة ىلإ حيتا  هذا فمث  احلو، عن امل

 هدي بداليت ووددا  مناقشدة إىل حيتا  فهذا له، وا  قياد احلو فهم وبني بينه  الت قد خبهة له من د

 أ سن.

   األفهام: مراعاة إ2

 العوا ددد اسددتحكام أو البيهددة، ا ددتالف أو العلددم قلددة مددن أسددبابه ولدده معددروف، أمددر األفهددام ) فدداوا

 .(2)ذلك( وحنو

  نفدددد   يدددن ذ دددر أي الدددذ ر   فعدددت إن فدددذ ر  عدددداىل: قولددده عندددد  فسدددي ة  ثدددي ابدددن قدددا )

 .(3)أهله( يي عند يضعه فال العلم  شر ة األدب يؤ ذ هنا ومن التذ رة،

 األفهام.  م  قصر ومن للعوام، بالنسبة سيما خمالفته وعدم ذلك مراعاة للداعية ينبغي ولذا

 حيسددن   عندددما وذلددك وعددوام، مشددكالا مددن العددوام وأ ددوا  فهدداماأل مراعدداة عدددم عددن ينددتج وكإإم

 وا قطراب. احلية من أبواباد  أو باباد  ةم يفتحت أو لألفهام، املناسد احلدين ا تيار الداعية

                                                 
 .155حممد أبو الفتحت البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، ص - 1
 .116د دلي  الداعية، ص128مقوماا الداعية الناوحت، ص - 2
 ، دار عامل الكتد.4/682ابن  ثي،  فسي القرآن العظيم،   - 3
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 والعوائد: األعرا  مراعاة إ3

 حلكمةا قروب من الشرعية بالضوابط ذلك ومراعاة عوا دها، ةا بيهة و   أعرافها ةا بلدة    إن

 مددن أرسددلنا ومددا  عدداىل: قددا   مددا قددومهم بلسددان الرسدد  اهلل أرسدد  ولددذلك الشددريعة، وددوهر وموافقددة

 (1)ةم ليبني قومه بلسان إ  رسو 

  لدك إىل حمتداوون فدإهنم لسداهنم يي على أ ى لو ما )خبالف  فسيه: ة السعدي الرمحن عبد قا 

 .(2) ا( يتكلم اليت اللغة

   ات:األولوي مراعاة إ4

 عمدد  لكدد  وعدد  قددد اهسددالمي املددنهج فددإن مواقددعها، ة ووقددعها األعمددا ، مرا ددد معرفددة واملددراد

 قدراد.

 النوافددد ، علدددى  قددددم والفدددروض الفدددروع، علدددى  قددددم أن بدددد   األصدددو  أن يعلدددم أن للداعيدددة بإإإد وال

 الكفاياا. فروض على مقدمة األعيان وفروض

   والمفاسد: المصالح مراعاة إ5

  كدم ة  دذلك  دان مدا واملفاسدد املصداحل املدراد أن إىل التنبده البدايدة ة ينبغدي دقيدو نمبحد وهذا

 ولددد ة النفددو  أهددواء وفددو  قريرهددا يكددون و  للطبدد ، منددافراد  أو مال مدداد  فحسددد  ددان مددا   الشددرع،

 .(3)العادية مفاسدها ودرء العادية مصاحلها

 األوقات: مراعاة إ6

 واسدددتعدادهم املددددعوين فدددراغ  يدددن مدددن للددددعوة املال دددم الوقدددت ختدددي   األوقددداا ةراعددداة )واملقصدددود

 .(1)النا ( أل وا  وقتها عو  ومناسبة والدرو ، املواعا ألوقاا املراعاة و ذلك للتلقي،

                                                 
 .4:، آيةسورة إبراهيم - 1
 ، مؤسسة إ ياء ال اث.611عبد الرمحن السعدي،  يسي الكر  الرمحن، ص - 2
 .141مقوماا الداعية الناوحت، ص - 3
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 الدعوة: في الحكمة مع الجرأة الثاح: املبحن

 الدددذي األ ددد الوا دددد بدداهلل اه دددان مددن الداعيددة املدددؤمن يسددتمدها را عدددة  فسددية قدددوة احلددو ة )اجلددرأة

 يستسددلم الددذي القدددر ومددن بدده، يددوقن الددذي السددرمدي اخللددود ومددن يعتنقدده، الددذي احلددو ومددن يعتقددده،

 عليها.  شر اليت اهسالمية ال بية ومن  ا، يستشعر اليت املسؤولية ومن إليه،

 عدن  نبدئ للداعيدة قددم  اجلدرأة ألن ومنفعتده   درثيه وة وقياد ه، رياد ه ة مهم أمر للداعية فالجرأة

 باملنهج. ومشوخ املواقف، ة وصدق النفص، ة وع  ة القلد، ة قوة

 عظيمين: خلقين اجتماع من تنبعث والجرأة

 والريبة. الرهبة قيود من وا طالقه لنفسه اه سان امتالك د1

 له. بالعم  وا عت اخ اهلل عند ما إيثار د2

 حمفو ددة، أخددكا  أو ودداه ة قوالددد ة التن يدد  علددى  تددرى ةفاحلكمدد باحلكمددة، إ  اجلددرأة  كمدد  )و 

 عددن عبددارة هددي )فاحلكمددة .(2)معددني( أسددلوب حيويهددا أن مددن أ ددم لكنهددا واألسدداليد، الوسددا   أم إهنددا

 .(3)العلوم( برفض  األخياء أفض  معرفة

 احلكمة: أسلوب  صا ا )ومن

 ا تسا ا.  كن ة ر  وصفة  سن   ل و احلكمة ألن وا تسابه   علمه إمكان د1

 .(4)ييه( إليه يص    ما إىل يص  احلكيم فالداعية الدعوة، ة آثاره عظيم د2

 ينيدة، وردارب عميدو، ووعدي ثاقبة،  ظرة إهنا منطلقة، و ياسة منضبطة محاسة ذلك    م  )وهي

 .(6) فسه( الوقت ة وصعباد  مهماد   ا التحلي  ان هنا ومن
                                                                                                                                            

 .161 فص املصدر، ص - 1
 .161على بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، دار األ دلص اخلضراء، ص - 2
 . 413ف محدان راوحت اةجاري، األسلوب النبوي ة الدعوة، دار اةد ، صد. الشري - 3
 .261د265حممد البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، الطبعة الرابعة، ص - 4
 .161على بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، دار األ دلص اخلضراء، ص - 6
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 واملوعظددة باحلكمددة ربددك سددبي  إىل ادع النددا : دعددوة ة احلكمددة بددالت ام يدده ب آمددراد   عدداىل اهلل )يقددو 

 .احلسنة...

 الندداف  العلددم علددى املشددتم  املسددتقيم ربددك سددبي  إىل و ددافرهم مسددلمهم للخلددو، دعدداؤك ليكددون أي

 .(1)وا قياده( وقبوله فهمه  سد على أ د    الصاحل، والعم 

 يدوم ة  الده ينقلدد أن املددعو مدن  ريدد أن احلكمدة مدن لديصف مناخةدا، األخياء  ن   برن )واحلكمة

 .(2)احلكمة( من هذا ليص   وليلة،

 واالبتكار: االستمرار لن:االث املبحن

 أو الددعوة مرا د  مدن مر لدة ة  توقدف أو  نقطد    مستمرة  كون أن الدعوية املناهج ة )األص 
 الدعاة. مستوياا من مستو  ة

 دامددت مددا  توقددف   والتطبيددو، والتعلدديم التبليددا مسددتو  علددى مسددتمرة  ر ددة ميةاهسددال الدددعوة أل 

 .(3)عليها( ومن األرض اهلل يرث أن إىل للبشر،  ياة هناك

 الداعيددة  وقددف إن   احلمددا ، ويفقددد امللدد ، يددورث املتكددرر والعمدد  أثددره، يتبدددد املنقطدد  العمدد  )إن

  يلتددده قلدددة إىل يشدددي ابتكددداره وعددددم ع مددده، قدددعف أو فهمددده،  لددد  دليددد  دعو ددده ة اسدددتمراريته وعددددم

 .(4)بصي ه( وقعف

 وا صدددراف، سدددرم يتدددو ه   خدددديداد، ا ددددفاعاد  الددددعوة ة العمددد  إىل منددددفعاد  خدددبابنا جندددد مدددا )و ثدددياد 

 إىل إو السدنة إىل فد ة هدي هد  أ فسدنا: فنسدر  العمد  عدن  فد   دني واقدحني  كون أن ينبغي ولذلك

 .(6)ييها (

                                                 
 .522إ ياء ال اث اهسالمي، الطبعة الثا ية، ص‘ ة عبد الرمحن السعدي،  يسي الكر  الرمحن، عيع - 1
 .31عبد الرمحن العايد، الدعوة الفردية، دار الوعن، ص - 2
 .231حممد البيا وح، املد   إىل علم الدعوة، الطبعة الرابعة، ص - 3
 .186علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت، دار األ دلص اخلضراء، ص - 4
 .40 ياة الدعاة،  ظراا دعوية، دار ابن   م، صالفتور ة  - 6
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 القدوة: وتمثل السمت حسن الراب : ناملبح

ًد  يكددون أن قبدد  وسددلو ه برعمالدده قدددوة الددداعي )إن  أثددراد  يدد ك واةدددي والفعدد  بقولدده، للنددا  مووهدداد

 الصداحل واةددي احلسدن السدمت اقيدو إىل اليدوم الدداعني أ دو  فمدا القو ، أثر من أعظم النفص على

 .(1) فوسهم( ة

 املسدتو  علدى يكون أن بالداعية فحري و صرفا ه، برفعاله يقتد  قدوة النا   ظر ة الداعية )فإن

 .(2)والسلوك( الدعوة ة منهجهم وة سيهم ة اةد  وأ مة باأل بياء مقتدياد  الال و

 يطالدددد أن وقبددد   ددداجملهر، عليددده الندددا  وعدددني املال ظدددة، موقددد  والعامدددة اخلاصدددة الداعيدددة )و يددداة

 عدن والعامدة اخلاصدة  يا ده يصدون وأن  فسده، عدن والتهمدة الغيبدة يرفد  أن فعليده الغيبدة مدثالد  ب ك النا 

 .(3)يشينها( ما   

 السدمت  سدن مدن والسدالم الصالة عليه  ان ولذلك املدعوين، عند اةيبة يورث السمت و سن

 و عاىل. سبحا ه اهلل أوامر    ة صفا ه، ة  المه، ة  لقه، ة األرض على  شي قرآ اد  و ر ه

 النددددا  ة يددددؤثر  ددددىت ، اهلل رسددددو  امتثلدددده الددددذي احلسددددن اخللددددو  ددددذا يبتدددددئ أن لداعيددددةا )فعلددددى

 الكسداىل وأ صداف القاعددون  الدة إىل ينظر جمتمعه، ة قدوة اةمة صا د )ألن به يقتدون وجيعلهم

 مدن وع ددم ا تهدى قدد القد دة الكتدد ة مسدطوراد  أمدراد  يظنو ده  دا وا مدا ويدرون  مته، فيقتدون والفا رون

 .(4)أمثاةم( قرب وحم  للنا  رم اد  الشخا هذا فيظ   ياام، ة متحققاد  واقعاد  يرو ه النا ، د يا

 وعال يدة، سدراد  هندار، لي  الدعوة عريو ة والثباا ا ستمرار منها صور الدعوة عريو على )وللثباا

 .(6)ب مان( فتا و  مكان، حيده   عاملي، الدين هذا ألن وفردية  عاعية

                                                 
 . 21حممد الدوي ، مقا ا ة ال بية، ص - 1
 .21 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، ص - 2
 .51مهام عبد الر يم سعيد، قواعد الدعوة إىل اهلل، دار العدوي، ص - 3
  دلص اخلضراء.، دار األ48د. حممد موسى الشريف، اةمة عريو إىل القمة، ص - 4
 .61 اوي بن داي  السلطان، دلي  الداعية، دار عيبة اخلضراء، ص - 6
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 النشدداط وحيفدد  أفضدد ،  تددا ج حيقددو وديددد عددن حبددن  قيقتدده ة فإ دده وا بتكددار للتنويدد  )وبالنسددبة

 الثمددار مددن ا بتكددار وي يددد بددالواق ، ومعرفددة للماقددي دراسددة الفكددر إعمددا  إىل ويدددعو لإلبددداع، العقلددي

 اهجيدايب، التندافص روح ويثدي الددعوة، أودواء ة احليوية ويبعن الوقت، وفتصر اجلهد، ويوفر والنتا ج،

 ة ملددالد  يورثددان والتكددرار النمطيددة أن  يددن العوا ددو، مددن الكثددي ويتجدداوخ املشددكالا، مددن الكثددي حيدد 
 .(1)النفص(

 للتضحية: االستعداد الراب : ناملبح

 جمتمد  حمد  ة املطلدوب التعداد  بدذلك ليحصد  دد والتضدحية البدذ  إىل الندا  يسوق د را د والداعية

 واملرض. العافية وبني ،واجله  والضعف القوة بني الغىن،و  الفقر بني

 أيضاد. التضحية ة قدوة يكون أن فيل مه

 احلياة. هو أل ه ةني  والوقت وقته: من بالكثي يضحي

 مدن يتوقد  ةدا ويضدحي الثغدراا ويسدعد ا  تياوداا أصدحاب ليواسدي   ثدر أو قد    ةالده ويضدحي

 الدذين ومن قبلكم من الكتاب أو وا الذين من )ولتسمعن لأل بياء:  عاىل لقوله والبدن النفص ة أذ :

 .(2)األمور( ع م من ذلك فإن و تقوا  صموا وإن  ثياد  أذ  أخر وا

 اخلم.  قد  من الكثيين  ن  األذ  هذا  فادي على احلرص أن ومعلوم

 والضدرر، النفد  لدكما هدو و عداىل: سدبحا ه اهلل مد   عاملده  ام   ين  ف : من يروو ةا ويضحي

 التضدحية يضدمر وأ دياد  ،اهلل عندد مدا يروو ب  خا  ، عرض أي على حيرص   فهو بيده، العباد وقلوب

 اهلل يبلغددده أن الددددعاء ة ويلدددحت اهلل ويددددعو فعدددالد  الشدددهادة اهلل يرخقددده أن ة ويطمددد  اهلل: سدددبي  ة برو ددده

 ييه. ة الترثي تطاعواس خر ه وار ف  سعيه بورك ذلك مت وإذا الشهداء مناخ 

                                                 
 علي بن عمر باد دح، مقوماا الداعية الناوحت. - 1
 .115:، آيةسورة آ  عمران - 2
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 والتقويم: المتابعة على القدرة اخلامص: املبحن

 أو خددريط و وخيدد  أ حماقددرة، إلقدداء يكفددي فددال للمدددعو مسددتمرة متابعددة لدده  كددون أن بددد   فالداعيإإة
 و بدد   فدو ،  غيدي هدي والددعوة ال بية إن متواص ، ووهد مستمر عم  ال بية إن عام، بر امج إقامة

 الظلمدداا مددن النددا  إ ددرا  با تصددار منهددا اةددف إن املدددعو، قبدد  مددن قناعدداا عددن ل اودد وا أفكدار،

 النور. إىل

 و بصددديهم، املددددعوين متابعدددة علدددى حيملددده الدددذي الدددنفص هدددذا لددده يكدددون أن مدددن للداعيدددة بدددد   لإإإذا

  يا ده، مدن ود ء أ دك املددعو يشدعر  دىت مهدومهم، ومحد  مشدا لهم، و د  ملسداعدام، السب  و ذلي 

 دعو ه. ة الطريو عليك وفتصر و ديثك بكالمك ويترثر قلبه، لك يفتحت ذلك عندو 

 إصددالح ة املدددعو  قددو  علددى يقددوم الددذي التقددو  عنددده يكددون أن الندداوحت الداعيددة علددى جيددد وكإإذا

 قدرا ه. م  يتناسد والذي الدعوة ة املناسد للعم  و وويهه أ طا ه،

 ة يسدددهم ذلدددك  ددد  واملمارسدددة ا عدددالع مددد  اجلماعيدددة اقشددداااملن إىل باهقدددافة والتجربدددة )واخلدددمة
 .(1)التقو ( على املرء قدرة خيادة

  فددص لدده لدديص باألصددحت أو للمدددعو، والتقيدديم املتابعددة علددى القدددرة  فسدده ة الداعيددة جيددد   وعنإإدما

 اهسالمية ألمةفا الثمرة، قليلة دعو ه من وجيع  جنا ه، ة يقدح هذا فإن والتقو ، املتابعة على الصم

 ومدن علديهم، امللقداة األما دة هذه هم حيملون ومربني دعاة إىل اتا  وإ ا فحسد، وعاظ إىل اتا   

 إىل الندور مدن وفرودوهم الندا  ليصدطادوا خدبا هم  صدبوا قدد والفسداد الفسدو أهد  فدإن ذلدك، يكن مل

  فددو  ة  دداهرة بصددماا ةددم لتكددون النجدداح، سددلم ة وهدددهم يبددذلوا أن الدددعاة فعلددى الظلمدداا،

 القيامة. يوم ةم  شهد  ىت املدعوين

 

 

 
                                                 

 .11هد ، ص1421حممد الدوي ، مقا ا ة ال بية، دار عيبة للنشر والتوخي ، الرياض، الطبعة الثا ية،   - 1

 



   
69 

 :الناوحت الداعية أثر اخلامص: الفص 

 مبحثين على ويشمل

 نفس  في الداعية أثر األو : املبحن

 الناس في الداعية أثر الثاح: املبحن
 الناجح: الداعية أثر اخلامص: الفص 

  نفس : في الداعية أثر :األو  املبحن

 ة يدؤثر  يدف إذاد  يقدو ، ةدا عمدالد  الندا  أ ثدر هدو النجداح بصدفاا واملتصدف الصادق لداعيةا إ 
 يعطيه.   الشيء ففاقد مترثر  يي وهو النا 

 ةدددا للعمددد  مسدددارعاد  جيعلددده ادددا الدددنفص، ة وسدددعادة اه دددان ة قدددوة الداعيدددة  عطدددي اهلل إىل والإإإدعوة
 ما  قولوا أن اهلل عند مقتاد   م *  فعلون   ما  قولون مل نواآم الذين أيها يا  عاىل: قوله يتذ ر يقو ،

 فعلون  
(1). 

 اهلل صدددقوا الددذين أيهددا يددا أي  فعلددون(   مددا  قولددون )مل قولدده: عنددد الصددابوح علددي بددن حممددد )قددا 

 اخلدددي مدددن  فعلو ددده   مدددا  فعددد   قولدددون خددديء وألي  فعلو ددده  و  خددديهاد  برلسدددنتكم  قولدددون مل ورسدددوله

 .(2)والتوبيخ( اه كار ووه على استفهام وهو عروف،امل

 النددا ، مددن يدديه يددر    مددا األمددر مددن يددر  أل دده أمتدده  واقدد  علددى أملدداد  يتحرقددا الداعيددة مددن وجيعدد  بإإل

 ي يدده إليه وصلوا وما ومغار ا األرض مشارق ة املسلمني أ وا  عن يقرأ عندما الناوحت فالداعية ولذا

 يقدو   مدا لبداعلهم  صدرةد  معهدم مدا    يبذلون وهم الباع  أه  ير  عندما هأل  الدعوة  على  رصاد 

                                                 
 .2:، آيةورة الصفس - 1
 (.11/42م، )1811حممد علي الصابوح، صفوة التفاسي، دار القرآن الكر ، بيوا، الطبعة األوىل،  - 2
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    سددرة علدديهم  كددون   فسددينفقوهنا اهلل سددبي  عددن ليصدددوا أمددواةم ينفقددون  فددروا الددذين إن  عدداىل:
حيشرون وهنم إىل  فروا والذين يغلبون

(1). 

 الباع . لىع وهو احلو على هو إذ دعو ه، ة و شاعاد  محاساد  ي يده فهذا

 مددددد  التعامددددد  ة  كمدددددة واخداد الددددددعوة ة  دددددمة واخداد علمددددداد  اخداد دعدددددا  لمدددددا اهلل إىل والداعيإإإإإة

 املدعوين.

 ويصدده الشديطان به يستفرد الصادقني الدعاة م  اجللو  وعن الدعوة، عن اه سان يبتعد وعندما

 الغدددنم مدددن ير ددد  إ دددا لدددذ دفا هدددؤ ء، أمثدددا  عدددن البعدددد  ددد  بعيدددد الصدددادق والداعيدددة اهلل، سدددبي  عدددن

 القاصية.

 عليدده اهلل صددلى برسددوله مقتدددياد  ربدده، مرقدداة علددى النددا  أ ددرص هددو الصددادق فالداعيددة وباختصإإار

 مدددن إ دددين وقدددا  صددداحلاد  وعمددد  اهلل إىل دعدددا ادددن قدددو د  أ سدددن ومدددن  عددداىل: قولددده  الددده لسدددان وسدددلم

املسلمني
(2). 

 اهلل. إىل الدعوة ة والتفاح للعي  و باد  إ ا اد  خاد ه الدعوة هذه  ذ ر فكلما

                                                 
 .35، آية:سورة األ فا  - 1
 .33:، آيةسورة فصلت - 2
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 الناس: في الناجح الداعية أثر :الثاح املبحن

 الصادقني. الدعاة أيدي على  ربوا الذي هم اهسالمية،  يا نا ة التاريخ جمر  ييوا الذين إ 

  لمددة يدديام أ ددا  مددن فكددم املدددعوين، ة يددؤثر الدددعوة ة و فا يدده الداعيددة إ ددالص قدددر وعلإإى

 إ   صد    القلدد مدن ختدر  الديت فالكلمدة عقدد، علدى رأسداد   يداام فقلبدت صدادق داعية من دةوا 

 القلد. إىل

 الددددعاة آثدددار مدددن واقدددحت أثدددر إ  هدددي مدددا املسدددلمني بدددالد أ ثدددر عطدددت قدددد الددديت املبار دددة الصدددحوة إ 

 التدداريخ، وة العددامل ة أثددر الددذي وسددلم، عليدده اهلل صددلى الندديب هددو الصددادقني الدددعاة وأفضدد  الصددادقني،

 وسلم. عليه اهلل صلى دعو ه آثار من  سنة هو إ ا األرض، ووه على مسلم    ب 

 سدبي  ة و فسده ةالده والتضدحية يقدو  ةدا والعمد  الددعوة ة و فا يه وثبا ه الداعية صم قدر وعلى

 الندا  ليشدهد افمدا عندده مدا أيلدى بدذ  فقدد ببعيدد، عندا والسدا ر الغدالم قصدة وما ييه، ة يؤثر اهلل

 الغالم. رب باهلل النا     وآمن التو يد خهادة

 يتددددرثر لدددده، اخلددددي إرادة سددددبي  ة ومالددددك وقتددددك بدددداذ  عليدددده  ددددريا أ ددددك املدددددعو يشددددعر وعنإإإإدما

  قو . ملا العاملني أ ثر أ ك يشعر عندما  رثره وي يد ويستجيد

 خالددت   الصددادقني السددابقني ءالعلمددا مددن فكددم مو دده، وبعددد  يا دده ة مددؤثر الصددادق الداعيددة إن بإإل

  نبد  بدن أمحدد وآ در  يميدة ابدن وذاك البخداري اهمدام فهدذا بده، الندا  ويقتددي اليوم إىل سيهم  ذ ر

 برفعاةم. ويقتدون برقواةم يستدلون اليوم إىل النا  خا    باخ، وابن القيم ابن وراب 

 ملكندا ما إ ا فاللهم اهلل، إىل الدعوة ة حالنجا  عريو سلكوا ألهنم املماا  وة احلياة ة دعاة فهم

 النعيم. وناا ة معهم فا شر ا  بهم، إ 

 ا  ددرين ة يددؤثروا أن عددن فضددالد  أ فسددهم ة يددؤثروا مل وإ  الطريددو هددذا يسددلكوا أن للدددعاة فينبغإإي

 يتبعده إ دالص بددون الكلمداا و نمقدت األصدواا علدت فمهمدا فيهدا  دراك   باردة  لماام و ا ت

 املستعان. واهلل احلو.  قب  عن للمدعوين صداد   ا ت باهلل والعياذ ورةا قهيلة، الثمرة  ا ت  عم
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 النجاح عريو ة عوا و الساد : الفص 

 مبحثين: على ويشمل

 الشخصية: العوائ  األو : املبحن

 المدعو مع الشخصية ذوبا  األو : املطلد

 الح  قبول عن االستكبار الثاح: املطلد

 التهم مواطن في الوقوع الثالن: داملطل

 العرضية: العوائ  الثاح: املبحن

 الزواج األو : املطلد

 التر  الثاح: املطلد
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 النجاح طري  في عوائ  الساد : الفص 

 الشخصية: العوائ  األو : املبحن

 المدعو: مع الشخصية ذوبا  إ1

 ة  اخمددداد  ويكدددون حك،الضددد موقددد  ة يضدددحك فهدددو مت  دددة، خخصدددية للداعيدددة يكدددون أن بدددد ال
 السكوا. موق  ة ويسكت احل م، موق 

 فيه. الثقة و ق   رثيه ويق  خخصيته  ذوب الداعية عند املواخين هذه ختتلط وعندما

 وإذا يتدرثر  دراه فيده يدؤثر أن أراد فدإذا لده، القا دد هدو يكدون بدرن املدعو  لك أن الداعية على فيجب

  بسم. يبتسم أن أراد

 ورةدا لده، ا  تقداد  ثدي يكدون وأن من لتده إىل يند   بدرن املدعو، م  الداعية خخصية  ذوب وعندما

  رثيه. ويق  خخصيته  ذوب برن  فيلة  ا ت املروءة،  وارم من  عد اليت األمور بع  عم 

 القيادية. املت  ة الشخصية صا د هو الصادق، فالداعية

 الح : قبول عن االستكبار إ2

 اخلطدداب بددن عمددر فهددذا وعلمدداد، قدددراد  مندده أقدد  هددو اددن لددو احلددو يقبدد  الددذي وهدد الندداوحت فالداعيإإة

  د  عنه: اهلل رقي عمر قا   ىت عليه واع قت النساء أ د قامت للنساء املهر حيدد أن أراد عندما

 عمر. من أفقه النا 

 واحلددد يعدددرف و  بددداحلو الرودددا  يعدددرف فإ دددا عفدددالد،  دددان ولدددو وددداءه مدددن  ددد  مدددن احلدددو يقبددد  فهإإإو
 بالروا .
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  لمدا للحو يستجيد أن فعليه وةر ه،  وفيقه وق  خمالفيه  ثر احلو قبو  عن الداعية استكم وإذا

 فيتدبعن القدو  يسدتمعون الدذين بقولده: للحدو واخلضدوع ا  قيداد أهد   عاىل اهلل وصف ولذلك واءه،

أ سنه....
(1). 

 عو ه.د جناح على ذلك د   لما للحو قابالد  الداعية  ان فكلما

 التهم: مواطن في الوقوع إ3

 الداعيدة أ طاء ينظرون النا  فإن الشبهة، ومواق  التهم مواق  عن بنفسه ينر  أن الداعية على

 مددددواعن وإ ددددا النجدددداح، مددددواعن إىل ينظددددرون   وهددددو واخلطددددر، اجلددددرح موقدددد  ة ويقعددددون اجملهددددر، اددددت

 متنبهاد. يقظاد  يكون أن الداعية فعلى األ طاء،

 ا ا،م. التهم مواعن ة  فسه وق  من :قالوا وقديماا 

 وعلددى عليدده يددؤثر هددذا ألن مشددبوهني  أ ددا  مدد  جيلددص و  املشددبوهة، لألمددا ن الداعيددة يددذهد فإإال

 أوىل. باب من دعو ه

 فعندددما املهمددة، القضددية هددذه مددن والتحددرخ التحددري علددى وسددلم عليدده اهلل صددلى الندديب  ددرص ولإإذلك

 عليدده فقددا  املشددي، فرسددرعوا جبددواره الصددحابة بعدد  ومضددى اعتكافدده اءأثندد الليدد  ة صددفية جبددوار  ددان

 ص.صفية... إهنا رسلكم علىص والسالم: الصالة

 عنددده فلديص عبارا ده ة واقددحاد  يكدون وأن األعدني،  ولده دارا إذا املقصددود يبدني أن الداعيدة فعلإى

 الدعوة. أمور من ففيه ما

 

 العرضية: العوائ  الثاح: املبحن

 مصدي واددد اهلل، إىل الددعاة سدبي   عد ض  طدية ومنعطفداا  ثدية، عقبداا احليداة بدرو  )على

 أن خدددر ه مدددن والتدددذ ي التحدددذير ودوام القدددو  والتوويددده السدددليم اهعدددداد لكدددن لإلسدددالم.... العددداملني

                                                 
 .11:، آيةسورة ال مر - 1
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 الدددد يا مفدددا ن ملواوهدددة الددد من علدددى و عددددهم والددد دي، ا حندددراف يوا ددد   قددديهم مناعدددة األفدددراد يكسدددد

 ريااا.ومغ

 واهيراء..... اهيواء راه القوية النفسية املناعة  نقصهم ال من هذا ة الدعاة أ ثر أن ...والواقع

 عمليددداد  إعددداداد   ددا واملددؤمنني أصدددحا ا  عددد مل مددا فاريددة، و ظريددداا خددعاراا  بقددى واملفدداهيم فاألفكددار

  يداة ة  تجسدد مل ومدا ...مفاودآا مدن دعدوام مستقب  وة يدهم ة ينتظرهم ما    م  يتناسد

 يطدو  فلدن قضدية  د  ومفتداح  كدم،  د  مقيدا  لدديهم اهسدالم ويصدبحت ومثلها، الدعوة قيم الدعاة

 الن واا...  م و عبن اةو ،  م  ي   ىت ال من  م

 الدددين وددوهر إىل  ددت   ودداهلي( )جمتمدد  ة يعيشددون اهسددالم دعدداة أن  دددة املشددكلة ي يددد وممإإا

 فيدده اخدمحددت جمتمدد  اخلددي....  ددوا  فيدده و عطلددت والقدديم.... املثدد   دد  مددن الدد   جمتمدد بصددلة...

 رمددد  والتددددين التدددورع ويددددا والتحضدددر، التقددددم عندددوان واهبا يدددة التهتدددك أصدددبحت  دددىت الفسددداد، عوامددد 

 وقددوة اخللددو و ددو العقيدددة عمددو مددن  ثددي وا ددد علددى اهسددالم دعدداة يكددن مل فددإذا والتددر ر، الروعيددة

 النوافد  علدى  ريصدني الطاعداا، على مقبلني الشبهاا، عن متورعني لر م... املراقبة ا ميد اه ان،

 .(1)واحنرافه( خذوذه من  بي  صيد وسيناةم اجملتم ، هذا بلوثاا  تماد  فسيصابون والعباداا،

                                                 
 .41ه، ص1811فتحي يكن، مشكالا الدعوة والداعية، مؤسسة الرسالة، بيوا،  - 1
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 الزواج: األو : املطلد

  كدون أن إمدا فهدي األثدر.... بدالا دوراد  دد أععدني الندا   يداة وة بد  دد الددعاة  يداة ة املدرأة ) لعد

  قمة. مبعن أو  عمة مصدر

 واسدددتقام إسدددالمهم،  س دددن مدددن الددددعاة فمدددن احلدددالتني، لكدددال عديددددة صدددور )الددددعوة(  يددداة وفإإإي

   أ القهدم وفسددا إسدالمهم، فساء  ياام، ال وا  بعد  ردا من ومنهم إ تاوهم، و ثر  طوهم،
 أسددددبا ا النتددددا ج هددددذه مددددن  تيجددددة لكدددد  أن خددددك و  وووودهددددا، الدددددعوة مسددددرح علددددى ذ ددددرهم ا طددددو 

 مل الدددذين هدددم خواوهدددم ة فشدددلوا فالدددذين البعدددي...(، علدددى  دددد  )البعدددرة املثددد : يقدددو  و مدددا ومسدددببااا،
 القشدور وخدغلتهم اجلدواهر، عدن املظداهر فدرعمتهم الطريو، أو  من وخرا طه ال وا  )بإسالمية( يتقيدوا

 األوان. فواا بعد ولكن و دموا ،فعلتهم خر ة فوقعوا اللباب، عن

 الكفيلدددة واألسدددص القواعدددد اهسدددالم وقددد  ا  تكاسددداا، هدددذه مثددد  مدددن ال وويدددة للحيددداة وصإإإيانة

 القواعددددد هددددذه أهددددم وإلدددديكم ،(1)ذريتدددده وصددددالح أفددددراده، وسددددعادة ال ووددددي، البيددددت إسددددالمية بتحقيددددو

 واألسص:

  المقصد: سالمة أإ

 اهلل رسدددو  قدددا   مدددا الددددين، اسدددتكما  الددد وا  مدددن األو  القصدددد يكدددون أن علدددى اهسدددالم حإإإرص

 .(2)صالباقي النصف ة اهلل فليتو الدين،  صف استكم  فقد العبد   و  إذاص وسلم: عليه اهلل صلى

 ودفعهدا و   يتهدا، الدنفص اصدني ة أساسدياد  عدامالد  الد وا  يكدون أن علدى  دذلك اهسدالم وحرص

 عليده اهلل صدلى اهلل رسدو  قدا  قدا : عنده اهلل رقدي مسعود بن اهلل عبد فعن والتعفف، الطاعة عريو ة

 ومدن للفدر ، وأ صدن للبصدر أيد  فإ ده فليتد و ، البداءة مدنكم اسدتطاع مدن الشباب معشر ياص وسلم:

 .(3)صوواء له فإ ه بالصوم، فعليه يستط  مل

                                                 
 .60املصدر السابو، ص - 1
 (.1/135م، )2001األلباح، صحيحت اجلام  الصغي وخياد ه، الطبعة الثالثة، ععية إ ياء ال اث، الكويت،  - 2
 (.2/1321 فص املصدر، ) - 3
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 االختيار: حسن إ ب

  سددن واعتددم العمددر، يقددةورف احليدداة خددريكة ا تيددار  سددن علددى أ ددد مددا أو  اهسددالم أ ددد ولقإإد

  مدا الد ووني، بدني واأل دص الوفداق  باخدي ومدن ال وويدة، احليداة )إسدالمية( اقيدو عوامد  من ا  تيار

 .(1)صإليهم وأحنكوا األ فاء، فاحنكوا لنطفكم، ختيواص وسلم: عليه اهلل صلى النيب عن عا شة روا

 السدعي مغبدة مدن و دذر ا  تيدار، حلسدن أساسدي  شدرط والددين اخللدو  دوفي على أ د واإلسالم

 ص قدا : وسدلم عليه اهلل صلى اهلل رسو  أن هريرة أيب  دين ة واء  ما والنسد، واملا  اجلما  وراء
 .(2)صيداك  ربت الدين بذاا فا فر ولدينها، وجلماةا وحلسبها ملاةا ألرب : املرأة  نكحت

 تفريط: وال إفراط )ال إ ج

 ليحدافا اجلنسدية، العالقداا ة واهسراف الشهوة، وراء ا  سياق عاقبة من  ذلك اهسالم حذر

 الغرا دد   سددتعبدها أن مددن النفددو  وصدديا ة الشددهواا، ريدداح  طفههددا أن مددن العقددو  خددعلة علددى بددذلك

   أي خديء( مدنهم جيديء مل النسداء أفخاذ  عودوا )من يقو :  ين أدم بن إبراهيم وصدق والن واا.
 اخلي. منهم يروى

 األساس: هي الزوج صيةشخ إ د

 مددن وقوامتدده الرودد  خخصددية علددى  فا دداد  اددو ، فيمددا املددرأة جمدداراة ة التمددادي مددن اهسددالم وحإإذر

 ال ووية. احلياة ة  بياد  دوراد   علد الرو  فشخصية وا حنسار، ا هنيار

 و  ايدد اوقوعهد لكثدرة الر يسدية املشدكالا مدن با دت ال وويدة احليداة ة الفش  مشكلة أن والحقيقة

 أن املهددم مددن  ددان وإن رواةددا، و ددية خددبا ا خهددرة  ددني بعددد  يندداد  الدددعوة  فقددد  فتددر   ألهنددا  طرهددا 

 .(3)األيام( يوا   من و صو ه البناء، هذا على حنافا أن األهم فمن  بين،

                                                 
 (.1/654 فص املصدر، ) - 1
 (.1/615 فص املصدر، ) - 2
 .65فتحي يكن، مشكالا الدعوة والداعية، ص - 3
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   التر  :الثاح املطلد

 خبياادا، وا  تفداع لعمارادا، الندا  فددعا البشدرية، والفحدوص التجدارب مر   الد يا اعتم فاإلسالم

 ا ما .  در ه ما وهناية النفص إليه  رقى ياية  صبحت أن من  ذر آ ر وا د ومن

 الدعوة: حقل في العاملين على التر  آثار*

 وسددا ر العلددم وعلبددة الدددعاة مددن العدداملني وقلددوب وعقددو  أوسدداد  ددنه  قددارة مهلكددة آثددار )للدد ف

  ددد  واخلطدددر أملهدددم، و عطددد  إلددديهم، الدددد يا وابدددد  دددر تهم، و ضدددعف وهدددودهم، و قلددد  الصددداحلني،

 فعلده الد ف فعد  فدإذا املضديء، وووهها و الصتها، األمة صفوة وهم أولهك، ال ف يهاوم أن اخلطر

 .(1)أربعاد  األمة سا ر على فكم برولهك

 والعاملين: الدعاة على التر  ثار*آ

 ا  رة. درواا عن الغفلة د1)

 ذلك: آثار ومن منها، اةدف و سيان احلياة ةباهج التعلو د2

 واملشارب. املآ   ة التوس  أد

 النوم. ة التوس  د ب

 املا . من التكثر  د د  

 واملر وب. السكن ة التوس  د د

 النكاح. ة التوس  د هد

 األمور. قضاء ة التباعؤ د3

                                                 
د موسى الشريف، ال ف وأثره ة الدعاة والصاحلني، دار األ دلص اخلضراء، الطبعة األوىل، الرياض، د. حمم - 1

 10م، ص2003
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 والكس . الدعة د4

 الع  ة. و ور اجلسد قعف د6

 عليها. واهصرار عاصيامل بع   عاعي د5

 املوا. و راهية احلياة  د د1

 .(1)وال بوي( اه اح اجلا د قعف د1

 أن مددددن خددددديد  طددددر علددددى اليددددوم فالدددددعاة الددددد يا،  غددددرهم أ  للدددددعاة ينبغددددي ا ثددددار هددددذه )وبعددددد

 الديت الدد يا وهدذه الكبدا ر، ة يقعدون   بالصدغا ر فيبددءون خدهواام،  دم و دنحط د ياهم،  ستدروهم

 فمدددن إليهدددا، واخللددود معهدددا، التسدداه  ينبغدددي   و عدددددا، مفا نهددا وا تملدددت واخينددت خ رفهدددا أ ددذا

 .(2)إسالمه( وأفسدا إ ا ه قرقت معها  ساه 

                                                 
 .111 -115املصدر السابو، ص - 1
 .51فتحي يكن، مشكالا الدعوة والداعية، ص - 2
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 سددهر ددد حيددرمين   وأن فيدده، وفقددت قددد أ ددون أن اهلل مددن أسددر  الددذي البحددن هددذا احلمددد هنايددة فإإي

 رقدا بعدد عليده واعلد  قدرأه مدن  د  رقدا يندا  وأن املثوبدة،و  األودر مدن دد البحدن ة الطدوا  الليدا   لك

 . اهلل

 :ةا  وصلت اليت النتا ج برهم البحن هذا وأختم

 مكتددوب فاخددلة ةأمدد فهددي دعدداة فيهددا يووددد   ةأمدد نأو  ،األقددوا  أ سددن مددن اهلل إىل الدددعوة أن -1

 الشقاء. عليها

  ددددذه إ  يددددمخ و  يسددددتقيم الفدددد  وافرهددددا مددددن بددددد   صددددفاا ،الداعيددددة ة النجدددداح صددددفاا أن -2

 .الصفاا

  نددوع مددن بددد   ،النددا  ة يددا ة  ددؤثر الدديت اخلارويددة واملددؤثراا العلميددة والثددورة احليدداة  قدددم مدد  -3

 ة  دددوثر الددديت العصدددرية باألسددداليد واأل دددذ  ،لنفسددده الداعيدددة و نميدددة ،الداعيدددة  يددداة ة الددددعوة وسدددا  
  .النا 

 و لمددص ،التدرثي مهدداراا مدن لدده  بدد بدد  ،فحسدد والصدددق علدمال  لددك أن الداعيدة يكفدي   -4

 .اهلل إىل الدعوة ة ةخرعي ةعريق

 وا د امهم  دوقيهم مدن د ب لكفلذ ،األ بياء مهنة حيملون ألهنم  النا  أعظم من هم الدعاة -6

 .و قديرهم

  طددوير ة صدديكبتق قبلددك مددن اهسددالم ؤ ىي دد أن فإيدداك ،النددا  أ ظددار  حمدد  أ ددت ،الداعيددة أيهددا -5

 .اهلل إىل الدعوة ة أسلوبك

 .الطريو آفاا ام  على قادرين لنيمؤه دعاة من  بد ب  ،و ده يكفي   الدعاة ووود -1

 .املقنعة والشخصية  ،اه ان وقوة ،القيادة صفاا  لكون من هم ،الناوحني الدعاة برخأ أن -1

  ةـــــــاخلامت
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 فددوض أن ويريددد بعدددي يددريت ملددن  وصددياا مددن بددد   ددان ،املتواقدد  البحددن هددذا مددن ا  تهدداء بعددد

 الغمار. هذا

 ب : أوصي ومما

 مدن الداعيدة  رهيد  اخلطة هذه اوي حبين الدعاة هعداد  طه عن عبارة مستق  حبن إعداد -1

 خنتصدددر و دددىت منهدددا ا سدددتفادة الدعويدددة واملرا ددد  للددددعاة ليتسدددىن و قنيددده وفكريدددة و ربويدددة علميدددة  ا يدددة

 يا عة. الثمرة و ظهر  الصحيحت اخلط ة و شي املسافاا

 والداعية. الدعوة جناح عوا و ة يبحن مستق  حبن عم -2

 الناوحت. الداعية وقوابط أسص عن يتحدث مستق  حبن إعداد د3

 احلياة. ة الناوحت الداعية آثار عن يتحدث مستق  حبن إعداد د4

   الدعوة. للعم  القادة واصطفاء الدعاة و رهي  هعداد مر   إقامة عن يتحدث حبن إعداد د6

 

  اتـــــالتوصي
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   الكر . القرآن د1

 . هد1401 مصر، اةد ، دار الدعوة، ة النبوي األسلوب اةجاري، محدان الشريف د. د 2

 م.2002 الرياض، املعارف، مكتبة األوىل، الطبعة والعم ، العلم اقتصاد البغدادي، اخلطيد د 3

 الريددداض، عيبدددة، دار التاسدددعة، الطبعدددة السدددلف، أ دددالق مدددن حندددن أيدددن اجلليددد ،  اصدددر الع يددد  عبدددد دددد 4

 م.2002

 وددددددة، األ ددددددلص، دار األوىل، الطبعدددددة الددددددعاة،  يددددداة وأثدددددره الددددد ف الشدددددريف، موسدددددى حممدددددد د. دددددد 6

 م.2003

 الكتددددددد، عددددددامل دار الثا يددددددة، الطبعددددددة العظدددددديم القددددددرآن  فسددددددي  ثددددددي، ابددددددن إ اعيدددددد  الفددددددداء أيب ددددددد 5

 م.2001الرياض،

 الددددد اث، إ يددددداء ععيدددددة الثا يدددددة، الطبعدددددة الدددددرمحن، الكدددددر   يسدددددي السدددددعدي،  اصدددددر لدددددرمحنا عبدددددد دددددد 1

 م2001الكويت،

 هد.1412 الرسالة، مؤسسة عشرة، الثا ية الطبعة الداعية، ثقافة القرقاوي، يوسف د. د 1

 م.2003 الرياض، للنشر، الوعن دار األوىل، الطبعة الفردية، الدعوة العايد، الرمحن عبد د. د 8

 . هد1420 الرياض، عيبة، دار األوىل، الطبعة الداعية، دلي  السلطان، داي  بن  اوي د 10

 اهسكندرية. البصية، دار الثا ية، الطبعة الصاحلني، رياض خرح العثيمني، صاحل حممد د 11

 المي،اهسدد املكتددد الثالثددة، الطبعددة وخياد دده، الصددغي اجلددام  صددحيحت األلبدداح، الدددين  اصددر حممددد ددد12

 م.1811 بيوا،

 الرياض. الكر ، القرآن دار األوىل، الطبعة التفاسي، صفوة الصابوح، علي حممد د13

 واملراجع املصادر
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 األ ددددلص دار اخلامسدددة، الطبعدددة النافعدددة، للقدددراءة اجلامعدددة الطدددرق الشدددريف، موسدددى بدددن حممدددد د. دددد14

 . هد1422 ودة، اخلضراء،

   اهسكندرية. اه ان، دار للقلوب، عريقنا احلاخدي، قايد عبده فيص  د16

 القاهرة. التقو ، دار الباري، فتحت العسقالح،  جر بن على بن أمحد د15

 م.1881 الرياض،    ة، ابن دار األوىل، الطبعة الفوا د، اجلوخية، قيم ابن بكر أيب بن حممد د11

 هدد1403 األردن، دوي،الع دار األوىل، الطبعة اهلل، إىل الدعوة قواعد سعيد، الرمحن عبد مهام د. د11
. 

 م.1816 بيوا، اهسالمي، املكتد النا ،  دعو  يف صيقر، البدي  عبد د18

 .1883 الرسالة، مؤسسة الرابعة، الطبعة لإلسالم، ا تما ي يعين ماذا يكن، فتحي د. د20

 القاهرة. مصر، هنضة دار الصحاح، خمتار الراخي، بكر أيب بن حممد د21

 بدديوا، القلدم، دار األوىل، الطبعدة اةدو ، ذم خمتصدر اجلدوخي، بدن حممدد بدن يعلد بدن الدرمحن عبدد دد22

 م.1883

 م.2001 ودة، املنها ، دار البخاري، صحيحت خمتصر األ دلسي، سعد بن اهلل عبد مح ة أيب د23

 القطريددة، األوقدداف وخارة الرابعددة، الطبعددة الدددعوة، علددم إىل املددد   البيددا وح، الفددتحت أبددو حممددد د. ددد24

  . هد1411 الدو ة،

 . هد1401 الرسالة، مؤسسة والداعية، الدعوة مشكالا يكن، فتحي د. د26

 صددنعاء، الصددديو، دار الثا يددة، الطبعددة العلددم، وعلددد القددراءة إىل املشددوق العمددران، حممددد بددن علددي ددد25

 . هد1422

 . هد1421 الرياض، بة،عي دار الثا ية، الطبعة ال بية، ة مقا ا الدوي ، اهلل عبد بن حممد د. د21

 



   
84 

 اخلضدددراء، األ ددددلص دار الرابعدددة، الطبعدددة النددداوحت، الداعيدددة مقومددداا باد ددددح، عمدددر بدددن علدددي د. دددد21

 . هد1422 ودة،

 . هد1411الرياض، سفي، مطبعة الداعية، أ الق من العودة، فهد بن سلمان د. د28

 . هد1422 الرياض، لقاسم،ا دار األوىل، الطبعة دعوية، فاعلة ذا ية حنو الدروي ،  الد د30

 وددة، اخلضدراء، األ ددلص دار التاسدعة، الطبعدة القمدة، عريدو اةمدة الشدريف، موسدى بن حممد د. د31

 م.2006
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 القرآنية اآليات فهرسة

 

 السورة يةاآل م
 رقم
 اآلية

 77 البقرة الدنيا...( الحياة في قول  يعجبك من الناس ن)وم 1

15 البقرة هلل....( إنا قالوا مصيبة بتهمأصا إذا )الذين 2
6 

21 البقرة الجنة...( تدخلوا أ  حسبتم )أم 3
4 

4 
 وج  آمنوا الذين أنزل بالذي آمنوا أهل من طائفة )وقالت

 72 عمرا  آل النهار..(

 عمرا  آل لهم...( لنت اهلل من رحمة )فبما 5
15

9 

17 عمرا  آل ...(قبلكم من الكتاب آوتوا الذين من )ولتسمعن 6
6 

19 عمرا  آل وقعودا....( قياماا  اهلل يذكرو  )الذين 7
1 

22 عمرا  آل ورابطوا...( وصابروا اصبروا آمنوا الذين أيها )يا 7
2 

 7 المائدة تعدلوا..( ال أ  على قوم شنآ  يجرمنكم وال 9
 14 المائدة ب ..( ذكروا مما حظاا  )فنسوا 12
 27 المائدة المتقين( من اهلل يتقبل )إنما 11
 36 األنفال ....( اهلل سبيل عن ليصدوا أموالهم ينفقو  كفروا الذين )إ  12

 التوبة الصادقين( مع وكونوا اهلل اتقوا آمنوا الذين أيها )يا 13
11

9 
 25 يونس السالم( دار إلى يدعو )واهلل 14
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 11 الرعد سهم(بونف ما يغيروا حتى بقوم ما يغير ال اهلل )إ  15
 4 إبراهيم قوم ( بلسا  إال رسول من أرسلنا )وما 16

 النحل الحسنة..( والموعظة بالحكمة ربك سبيل إلى )ادع 17
12

5 
 74 اإلسراء قليالا( شيئاا  إليهم تركن كدت لقد ثبتناك أ  )ولوال 17

11 ط  وحي ..( إليك يقضى أ  قبل من تعجل )وال 19
4 

13 ط  ترضى( لعلك النهار وأطرا  فسبح الليل آناء )ومن 22
2 

 49 األنبياء بالغيب...( ربهم يخشو  )الذين 21
 56 القصص يشاء..( من يهدي اهلل ولكن أحببت من تهدي ال )إنك 22
 17 العنكبوت الرزق..( اهلل عند )فابتغوا 23
 69 العنكبوت سبلنا..( لنهدينهم فينا جاهدوا )والذين 24
 62 الروم ح ...( اهلل وعد إ  فاصبر) 25
 24 السجدة صبروا..( لما بومرنا يهدو  أئمة منهم )وجعلنا 26
 24 األحزاب بصدقهم..( الصادقين اهلل )ليجزي 27

 إال أحداا  يخشو  وال ويخشون  اهلل رساالت يبلغو  )الذين 27
 39 األحزاب اهلل...(

 41 األحزاب كثيراا( ذكراا  اهلل اذكروا آمنوا الذين أيها )يا 29
 46 األحزاب منيراا( وسراجاا  ب ذن  اهلل إلى )وداعياا  32
 47 األحزاب اهلل...( على وتوكل أذاهم )ودع 31
 32 فاطر عبادنا( من اصطفينا الذين الكتاب أورثنا )ثم 32
 54 ص نفاد( من ل  ما لرزقنا هذا )إ  33
 14 الزمر ي(دين ل  مخلصاا  أعبد اهلل )قل 34
 32 الزمر جاءه...( إذ بالصدق وكذب اهلل على كذب ممن أظلم )فمن 35
 33 فصلت ...( اهلل إلى دعا ممن قوالا  أحسن )ومن 36
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 34 فصلت السيئة..( وال الحسنة تستوي )وال 37
 13 الحجرات لتعارفوا..( وقبائل شعوباا  )وجعلناكم 37
 22 الذاريات و (توعد وما رزقكم السماء )وفي 39
 11 المجادلة درجات..( العلم آوتوا والذين منكم آمنوا الذين اهلل )يرفع 42
 2 الصف تفعلو ...( ال ما تقولو  لم آمنوا الذين أيها يا ) 41
 4 القلم عظيم( خل  لعلى )وإنك 42
 5 البينة الدين..( ل  مخلصين اهلل ليعبدوا إال أمروا )وما 43
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 ار ددددددددالفه
 حديث 1
 إهداء 2
 شكر وعرفا  3
 المقدمة 4
 تمهيإإإد 5

 داللة الموضوع وأهميت  6

 : د لة عنوان البحن:المبحث األول 7

 : أمهية املوقوعالمبحث الثاني 7

 يةالصفاا األساسية لنجاح الداع الفصل األول: 9

 :الصفاا اخل لقية:المبحث األول 12

 : الصفاا الذا ية:المبحث الثاني 11

 مهاراا الترثي ة املدعوين الفصل الثاني: 12

 املي  العاعفي واحملبة القلبية المبحث األول: 13

 اهقناع العقلي واحلجة العلمية المبحث الثاني: 14

 ة احلية والنموذ  املتحرك: القدو المبحث الثالث 15

 : القرب من املدعو واه اعة برمورهالمبحث الرابع 16

 صفاا النجاح ة  كوين الداعية الفصل الثالث: 17
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 ا  صا  الوثيو واه ان العميو المبحث األول: 17

 : الرصيد العلميالمبحث الثاني 19

 ق : الثقافة وفهم الواالمبحث الثالث 22

  سن السمت ومتث  القدوة احلسنة المبحث الرابع: 21

 أساليد النجاح ة اارسة الدعوة:الفصل الرابع 22

 : مراعاة أ وا  املدعو والتدر  ة دعو هالمبحث األول 23

 : اجلرأة م  احلكمة ة الدعوةالمبحث الثاني 24

 ا ستمرار وا بتكار المبحث الثالث: 25

 ا ستعداد للتضحية المبحث الرابع: 26

 القدرة على املتابعة والتقو  المبحث الخامس: 27

 آثار الداعية الناوحت الفصل الخامس: 27

 أثر الداعية ة  فسه المبحث األول: 29

 : أثر الداعية ة النا المبحث الثاني 32

 عوا و ة عريو النجاح: الفصل السادس 31

 العوا و الشخصية: المبحث األول: 32

 العوا و العرقية: المبحث الثاني: 33

 الخاتمة 34
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 التوصيات 35

 المصادر والمراجع 36

 فهرسة اآليات 37
 الفهارس 37

 
 

 


